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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عو النشر أو إعادة الطبالتعدیل أ منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنھا 
 

    ٠٣٦٧٠٥٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة  -العالمیة لالستیراد و التصدیر -شریف اسماعیل صبري عیسي مقلد و شركاه 
 توصیة بسیطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدینة نصر  - ٢الدور  ٧٢ش مصطفي النحاس شقھ  ١٣٥
 ٩ : المةــــــعات الـــفئ

 

 دون غیرھا ٩اسالك و كابالت ووصالت كھربائیة الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

٣٥٩١٩٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٥٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة  -العالمیة لالستیراد و التصدیر -شریف اسماعیل صبري عیسي مقلد و شركاه 
 توصیة بسیطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدینة نصر  - ٢الدور  ٧٢ش مصطفي النحاس شقھ  ١٣٥
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 غیرھا دون ٩أجھزة التحكم في الطاقة الكھربائیة الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

٣٥٩١٩٥االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة  -العالمیة لالستیراد و التصدیر  -شریف اسماعیل صبري عیسي مقلد و شركاه 
 بسیطة توصیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدینة نصر  - ٢الدور  ٧٢ش مصطفي النحاس شقھ  ١٣٥
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٩اسالك و كابالت ووصالت كھربائیة الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

٣٦٣٧٦٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٥٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة  -العالمیة لالستیراد و التصدیر  -شریف اسماعیل صبري عیسي مقلد و شركاه 
 توصیة بسیطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدینة نصر  - ٢الدور  ٧٢ش مصطفي النحاس شقھ  ١٣٥
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٩اجھزة التحكم في الطاقة الكھربائیة الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

٣٦٣٧٦٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣دد ع

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٦١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل طالب إسم

 

شركة  -العالمیة لالستیراد و التصدیر  -شریف اسماعیل صبري عیسي مقلد و شركاه 
 توصیة بسیطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدینة نصر  - ٢الدور  ٧٢ش مصطفي النحاس شقھ  ١٣٥
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

و اجھزة انذار السرقة و االنتركم و كامیرات المراقبة و اجھزة انذار الحریق  - ٩الفئة 
ماكینات حضور و انصراف و بوابات و اسالك و كابالت ووصالت كھربائیة و اجھزة 

 دون غیرھا ٩التحكم في الطاقة الكھربائیة الواردة بالفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٣٧٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة فینوس لالستیراد والتصدیر والتجمیع والتوكیالت  -ماجد احمد محمد وشركاة  
 شركة توصیة بسیطة -التجاریة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -االزبكیة  - ١ش نجیب الریحانى اسفل العقار رقم  ٤١
 ٩ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٩جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٩الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣١٢٥٢٤مع العالمة رقم 
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 ة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجرید

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٤٠٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة امریكیة مؤسسة طبقا لقوانین والیة نیفادا -امازون تكنولوجیز ، انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیھ - ٩٨١٠٩تیرى افنیو ان ، سیاتل ، واشنطن  ٤١٠

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

في مجال ارسال و عرض الصور و النصوص  برامج برامج الحاسوب  - ٩الفئة 
الحاسوب الرسال و استقبال و تنزیل و مشاركة و عرض و تنسیق و نقل النصوص و 
الصور و االعمال االلكترونیة عبر االجھزة المحمولة و الحواسیب ، برامج الحاسوب 

 دون غیرھا ٩لمشاركة المحتویات التي ینشئھا المستخدم و الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق اسبقیة -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أومنھ بالنقل أو النسخ  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٤١١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن -مصنع عالء الدین مھدي للبالستیك وشركاه 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة  -بجوار كازینو الدار  -الھرم  -لمریوطیة شبرا منت طریق ا

 ٩ : المةــــــات العـــفئ
 

وخاصة البواتات واوشاش الكھرباء عدا اجھزه الكمبیوتر و برامج  ٩الفئة   - ٩الفئة 
 الكمبیوتر 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٧٦٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة  -شینزھین ھونجزي امبورت اند اكسبورت كو . ال تي دي 
 محدودة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -اف بلوك سي , الیكترونیك تیكنولوجي بیلدینج ,شیننان روود ,فیوتان دستریكت   - ١٨
 شینزھین سیتي ,قوانغدونغ بروفینس ,الصین

 ٩ : المةــــــلعات اـــفئ
 

اجھزة ملحقة بالحاسوب , ھواتف محمولة ,قارئات صوتیة ,كامیرات  - ٩الفئة 
(للتصویر الفوتوغرافي) اسالك كھربائیة ,دارات متكاملھ , اجھزة كھربائیة لمنع السرقة 

,خالیا غلفانیة ,لوحات تحكم (كھربائیة )معدات مساحة ,ھواتف جوالة و جمیع ھذه 
 وال ترد ضمن فئات اخري ٩دة بالفئة رقم المنتجات وار
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جزال یجوز التعامل مع  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢٨٥٦٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠١/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد  -صیدلیة العزبى  -أحمد عصام راغب العزبى  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مصر الجدیدة  -یر شارع احمد تیس ١

 ١٠ : المةــــــات العـــفئ
 

اجھزة وادوات جراحیة وطبیة وطب اسنان وبیطریة اطراف وعیون واسنان  - ١٠الفئة 
  ١٠اصطناعیة ادوات تجبیر مواد خیاطة او درز الجروح الواردة بالفئة رقم 

 
التنازل عن مقطعى  -ن الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوا

العالمة كال على حدى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٨٢٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٥/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

جونسون اند جونسون سیرجیكال فیجن ،انك شركھ منظمھ وقائمھ حسب االصول 
 لوالیات المتحده االمریكیھبموجب قوانین دیالویر ا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الوالیات المتحده  ٩٢٧٠٥ئى ستریت أ ، دروبلیس ، سانتا انا كالیفورنیا  ١٧٠٠
 االمریكیھ

 ١٠ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١٠اجھزة وادوات طبیھ لجراحھ العیون فئة  - ١٠الفئة 
 

٢٧٠٣٨٥العالمة مرتبطة مع العالمة  االشتراطات        :     
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 الصناعیة جریدة العالمات التجاریة والنماذج

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩١٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ منظمھ وقائمھ حسب االصول  -جونسون اند جونسون سیرجیكال فیجن ،انك 
 كیھبموجب قوانین دیالویر الوالیات المتحده االمری

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الوالیات المتحده  ٩٢٧٠٥ئى. ستریت أ ، دروبلیس ، سانتا انا كالیفورنیا  ١٧٠٠
 االمریكیھ

 ١٠ : المةــــــات العـــفئ
 

جھاز توصیل العدسات داخل العین والخرطوشة المرتبطة بھا الواردة بالفئة  - ١٠الفئة 
 دون غیرھا ١٠

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

190 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالطب التعدیل أو النشر أو إعادة منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٨٢١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة أمریكیة مؤسسة وفق قوانین والیة نیوجیرسى -جونسون آند جونسون 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
الیات ، الو ٠٨٩٣٣ون جونسن آند جونسن بالزا ، نیو برونزویك ، نیوجیرسى ، 

 المتحدة األمریكیة 
 ١٠ : المةــــــات العـــفئ

 

أدوات وأجھزة طبیة للعالج التجمیلى والطبى للحاالت المرضیة التى تصیب  - ١٠الفئة 
 دون غیرھا ١٠الجلد ، غسوالت ( لوشن ) تستخدم مع االدوات واالجھزة الطبیة بالفئة 

 
وغیرھا ٣٢٩٧١٤مع العالمة رقم العالمة مرتبطة  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٢٥٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصرى  -فرد  -احمد فریز محمد المھدى عطیة    -االسراء لالستیراد والتصدیر  
 الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -السیدة زینب  -إسماعیل اباظة  شارع ٢٦
 ١٠ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٠جمیع منتجات الفئة رقم  - ١٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنھ بالن ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٦٧٥ 
 :خ ــــــــــــــــــبتاری

 

١٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مؤلفة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین والیة اندیانا   -ایلي لیلى آند كمباني 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة األمریكیة ٤٦٢٨٥اندیا نابلولیس اندیانا  -لیلي كوربوریت سنتر 

 ١٠ : المةــــــات العـــفئ
 

جھاز  -جھاز اطالق (توصیل) طبى لالستخدام كنظام لتوصیل الدواء  - ١٠فئة ال
اطالق (توصیل) طبي في شكل محاقن ل(سرنجة) او جھاز حقن او قلم لالستخدام في 

 حقن مستحضرات دوائیة 
 

وغیرھا ٢٨١٠٦٢االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنھا طلب
 

    ٠٣٦٥٩٠٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة امریكیة مؤسسة وفقا قوانین والیة نیوجیرسي -جونسون آند جونسون  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، الوالیات  ٠٨٩٣٣ون جونسون آند جونسون بالزا ، نیو برونزویك ،نیوجیرسى 

 مریكیة   المتحدة اال
 ١٠ : المةــــــات العـــفئ

 

أدوات طبیة وبخاصة أدوات وضع من أجل وضع ورش موانع التسرب من  - ١٠الفئة 
 دون غیرھا ١٠اللیفین بالفئة 

 
منح الطالب حق اسبقیة -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال یجوز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٢٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ش تضامن -ناتالى انطوان كریكور اشبع وشریكھا  -شركة دواك نت 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٩٠٦ش الشركات عابدین القاھرة الدور التاسع حجز  ٩

 ١٠ : المةــــــات العـــفئ
 

 ن غیرھادو ١٠جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٠الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٧٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة   -مركز اللولو ( ش ذ م م ) 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 مارات العربیة المتحدةدولة اال  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ١٠ : المةــــــات العـــفئ
 

االجھزة واالدوات المستعملة في الجراحة والطب وطب االسنان والطب  - ١٠الفئة 
البیطرى ، اطراف وعیون واسنان اصطناعیة ، ادوات تجبیر ، مواد خیاطة او درز 

، اجھزة تدلیك ،  الجروح ، ادوات عالجیة ومساعدة معدة لذوى االحتیاجات الخاصة
 اجھزة وادوات ومواد الرضاع االطفال ، اجھزة وادوات ومواد النشاط الجنسى .
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 ریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٨١٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 المانیا شركة بشركاء متضامنین مؤلفة طبقا لقوانین  -میرك ك ج أ أ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المانیا -دارمستات  ٦٤٢٩٣ -د  -فرانكفورت ستراس  ٢٥٠

 ١٠ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٠ابر لالستخدام الطبى الوارد بالفئة  - ١٠الفئة 
 

١٢٧٥٠٨٨االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : ھا طلب رقم قدم عن
 

    ٠٣٦٦٩٧٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین  -میداس سافتي انوفیشانز لیمتد 
 جیرسى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 یرسى كیو ایة ، ج ٣  ٢جى ایى  -ون ذا اسبالناد ، ساینت ھیلیر 
 ١٠ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٠قفازات لغایات طبیھ واقیات سمع الواردة بالفئة  - ١٠الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٧٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ت مسئولیة محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین شركة ذا -میداس سافتي انوفیشانز لیمتد 
 جیرسى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كیو ایة ، جیرسى ٣  ٢جى ایى  -ون ذا اسبالناد ، ساینت ھیلیر 
 ١٠ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٠قفازات لغایات طبیھ واقیات سمع الواردة بالفئة  - ١٠الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠١٦٥٤٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٣/٢٠٠٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة یابانیة محدودة المسئولیة -باناسونیك كوربوریشن 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ، الیابان  ٨٥٠١ - ٥٧١اوساكا ،  -شى  -اوزا ، كادوما   ١٠٠٦

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

تركیبات اإلضاءة، مصابیح متوھجة، مفاتیح تشغیل توھجیة، مصابیح   - ١١الفئة 
فلوریسنت ملولبة، مصابیح فلوریسنت، مصابیح ھالوجینیھ تانجستینیة، مصابیح جیب 
كھربیة، فوانیس كھربیة/ مصابیح أمامیة، مثبتات ضوئیة فلوریسنت، وحدات إضاءة 

ت بالحس، مصابیح مبیدة للجراثیم، أجھزة كھربیة دینامو خاصة بالدراجات، مضیئیا
لقتل الحشرات، تركیبات الطھي، أجھزة أتوماتیكیة لصناعة الخبز لالستعمال المنزلي، 

غالیات كھربیة، أجھزة طھي كھربیة بالضغط، أجھزة كھربیة لطھي األرز، أجھزة 
ربیة، أفران طھي األرز تعمل بالوقود الغازي، أجھزة طھي بطیئة، أجھزة تحمیص كھ

طھي، أجھزة التوست (توسترز)، أجھزة عمل القھوة، مواقد طھي كھربیة، قدور 
حراریة كھربیة، طباخات الغاز، مواقد تسخین بالحث، شوایات باربكیو كھربیة، أجھزة 

أفران ومواقد طھي بالغاز، قالیات  -طحن كھربیة لورق الشاي، أفران المیكروویف
ائد للطھي، تركیبات للتبرید والتجمید، ثالجات، كھربیة لألطعمة، أحواض، مو

فریزرات (مجمدات)، أجھزة توزیع المیاه المثلجة/المیاه الساخنة، أجھزة عرض مبردة 
ومجمدة، أجھزة كھربیة لتبرید المیاه، أجھزة كھربیة لعمل الثلج، األجھزة واألدوات 

لتنقیة الھواء، شفاطات  الخاصة بالتھویة، مراوح كھربیة، مراوح تھویة، أجھزة كھربیة
ھواء للمواقد، أجھزة كھربیة إلزالة الرطوبة من الجو، أجھزة كھربیة لترطیب الجو، 
ستائر ھوائیة، وحدات مناولة بالھواء، مراوح أسقف، ھوایات أسطح، أجھزة ترسیب 

كھروستاتیكیة، أجھزة إزالة الرائحة للسیارات، تركیبات التدفئة والتبرید وتكییف 
أجھزة تكییف الھواء، أجھزة تكییف الھواء الخاصة بالسیارات، وحدات ملفات  الھواء،

مروحیة خاصة بتكییف الھواء، أجھزة تجدید الھواء المبخر، مواقد غاز/ مواقد 
كروسین، مواقد كھربیة، دفایات كھربیة، بطانیات كھربیة، سجاجید أرضیة كھربیة، 

دم (كوتانسو)، أجھزة تدفئة السلكیة تعمل دفایات مروحیة بالكیروسین، أجھزة تدفئة الق
بالغاز، تركیبات لألغراض الصحیة، بیدیھات كھربیة، توالیت، مقاعد لتوالیت الغسیل، 

توالیت نقال/خزانات الصرف الصحي لالستخدام المنزلي، خزانات الصرف الصحي 
قیة المیاه، لالستعمال الصناعي، أجھزة تنقیة المیاة لالستخدام الصحي، فالتر ألجھزة تن

أجھزة تأین المیاه القلویة، أجھزة منزلیة لعمل المیاه المعدنیة، حارقات (لحرق 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي  - ٩٤٣عدد 

الفضالت)، حمامات سونا، أحواض االستحمام المنزلیة (دش)، أجھزة توزیع الفقاعات، 
رؤوس الدش،  أحواض كھربیة، سخانات میاه، سخانات میاه لحظیة تعمل بالغاز، 

فات، مجففات كھربیة للیدین، مجففات كھربیة للصحون، سخانات میاه كھربیة، مجف
مجففات كھربیة للشعر، أجھزة كھربیة لتجفیف المالبس المالبس لالستعمال المنزلي، 

أجھزة كھربیة للعالج االیوني للشعر، أجھزة كھربیة بالبخار المتأین لعالج الوجھ، 
وعات، حمامات دوامیة، لوحات تدفئھ، سجاجید تدفئة، تركیبات معالجة لتھویة البال

لمبات سبوت، أضواء طوارئ، أجھزة وسائل توصیل للمبات، لمبات بالبخار الزئبقي، 
لمبات صودیوم، أضواء منافذ الخروج، أضواء كاشفة ، لمبات أمان، أجھزة وأدوات 

 دون غیرھا ١١إضاءة وجمیع ھذة المنتجات واردة بالفئة 
 

٩٤٥٨٠تبطة بالعالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مر
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩٨٦٥٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/٠٢/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة -فرد-باسم بورسلینا لالدوات الصحیة -الدسوقى طة محمد غراب 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دمیاط  ٥-٤-٣-٢القطعة ارقام -قة الصناعیة المنط-ط دمیاط الجدیدة ٦

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

دون غیرھا ماعدا اللمبات الكھربائیھ والكشفات  ١١جمیع منتجات الفئة  - ١١الفئة 
 الكھربائیھ وأجھزة االناره الكھربائیھ

 
----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١١٠٩٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/١٢/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة   -ش م م  E&Mالعربیة الدولیة للصناعات الكھربائیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -الموسكى  -الدور االول فوق االرضى  -ش البیدق  ٩

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

طقم المفتاح (فیشة وبریزة وسدادة وش ) األدوات الكھربائیة الواردة بالفئة  - ١١لفئة ا
 دون غیرھا ١١
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١٥٦٣٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٣/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 --ماجد احمد محمد وشركاه  - شركة فینوس لالستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریة
 شركة توصیة بسیطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -قسم ااالزبكیة  -الدور الثانى  -شارع نجیب الریحاني  ٤١ 
 ١١ : المةــــــات العـــفئ

 

اللمبات الكھربائیة و الكشافات الكھربائیة واالسبوتات وأجھزة االنارة  - ١١الفئة 
 )دون غیرھا١١یة " الواردة بالفئة (الكھربائ

 
 - ١٨٦٨٤٥العالمة مرتبطة مع العالمة  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

التنازل عن رسم االشخاص فى الوضع العادى و التنازل عن البیانات التجاریة كال على حدى
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 عالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٤٩٩٠ 
 خ :ــــــــــــــــــاریبت

 

١٠/٠٥/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین  -١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
 ١١ : ةالمــــــات العـــفئ

 

 ١١جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 علتعدیل أو النشر أو إعادة الطبا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٥٢٧٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٥/٠٥/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة  -سنتر نور  -محمد ابراھیم نور ابراھیم وشركاه  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 اكتوبر  ٦  -المحور المركزي االول  ٧٧قطعة  ١الحي الثاني مج 

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١١اللمبات فقط وادواتھا الكھربائیھ الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

اطع التنازل عن مق -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
العالمة كال على حدى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٤٧١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣١/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة بریطانیة محدودة  -فایري انداستریال سیرامیكس لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٩٥الیم، ستافوردشایر اس تي  -اندر -و كاسللیمیدال كروس، لویر مایلھاوس لین ، نی

 بي تي، المملكة المتحدة
 ١١ : المةــــــات العـــفئ

 

الفالتر؛ المرشحات (قطع التركیبات المنزلیة أو الصناعیة)؛ أالجھزة  - ١١الفئة 
والتركیبات الصحیة والخاصة بتزوید المیاه؛ معدات تغذیة المیاه؛ موزعات میاه 

وتجھیزات وتركیبات وأنظمة ترشیح المیاه؛ أجھزة وتجھیزات الشرب؛ أجھزة 
وتركیبات وأنظمة معالجة المیاه؛ أجھزة وتجھیزات وتركیبات وأنظمة تكییف المیاه؛ 

أجھزة وتجھیزات وتركیبات وأنظمة تنقیة المیاه؛ أجھزة وتجھیزات وتركیبات وأنظمة 
الروائح الكریھة من المیاه؛   تعقیم المیاه؛ أجھزة وتركیبات وتجھیزات وأنظمة إزالة

أجھزة وتركیبات وتجھیزات وأنظمة تطھیر المیاه؛ فالتر الماء؛ الفالتر الخاصة بالمیاه؛ 
فالتر میاه الشرب؛ أجھزة وتركیبات وتجھیزات وأنظمة منزلیة وصناعیة لفلترة میاه 

یاه الشرب؛ عناصر السیرامیك لتكییف ومعالجة وتنقیة وترشیح وتطھیر وتعقیم الم
وخاصة میاه الشرب؛ عناصر السیرامیك إلزالة الشوائب من میاه الشرب؛ أجھزة 

وتركیبات وتجھیزات وأنظمة تعقیم المیاه؛ الشمعات وحافظات لفلترة المیاه وترشیح 
المیاه؛ عبوات فلترة المیاه؛ تركیبات فالتر المیاه؛ مكونات فالتر المیاه؛ أجھزة 

لة مسببات األمراض من الماء؛ أجھزة وتجھیزات وتركیبات وتجھیزات وأنظمة إلزا
وتركیبات وأنظمة تحلیة المیاه؛ أجھزة وتجھیزات وتركیبات وأنظمة إزالة عسر المیاه؛ 

أجھزة وتركیبات وتجھیزات واألنظمة التي تستخدم الضوء بما في ذلك ضوء األشعة 
فیة وتنظیف المیاه فوق البنفسجیة (یو في) لتكییف ومعالجة وتعقیم وتنقیة وتطھیر وتص

بما في ذلك میاه الشرب؛ أجھزة فلترة المیاه ألغراض التزوید بالمیاه؛ عبوات أجھزة 
فلترة المیاه ألغراض التزوید بالماء؛ مطھرات المیاه؛ مزیالت عسر الماء؛ حافظات 

فالتر المیاه وتركیبات المیاه؛ عبوات الفالتر وعناصر الفالتر؛ قطع ولوازم جمیع 
 دون غیرھا ١١المذكورة. الواردة بالفئة البضائع 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٤٧٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣١/١٠/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة بریطانیة محدودة  -فایري انداستریال سیرامیكس لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٩٥الیم، ستافوردشایر اس تي  -اندر -ر مایلھاوس لین ، نیو كاسللیمیدال كروس ، لوی

 بي تي، المملكة المتحدة
 ١١ : المةــــــات العـــفئ

 

  - ١١الفئة 
الفالتر؛ المرشحات (قطع التركیبات المنزلیة أو الصناعیة)؛ أالجھزة والتركیبات 

ت میاه الشرب؛ أجھزة الصحیة والخاصة بتزوید المیاه؛ معدات تغذیة المیاه؛ موزعا
وتجھیزات وتركیبات وأنظمة ترشیح المیاه؛ أجھزة وتجھیزات وتركیبات وأنظمة 

معالجة المیاه؛ أجھزة وتجھیزات وتركیبات وأنظمة تكییف المیاه؛ أجھزة وتجھیزات 
وتركیبات وأنظمة تنقیة المیاه؛ أجھزة وتجھیزات وتركیبات وأنظمة تعقیم المیاه؛ أجھزة 

تجھیزات وأنظمة إزالة الروائح الكریھة من المیاه؛  أجھزة وتركیبات وتركیبات و
وتجھیزات وأنظمة تطھیر المیاه؛ فالتر الماء؛ الفالتر الخاصة بالمیاه؛ فالتر میاه 

الشرب؛ أجھزة وتركیبات وتجھیزات وأنظمة منزلیة وصناعیة لفلترة میاه الشرب؛ 
یح وتطھیر وتعقیم المیاه وخاصة میاه عناصر السیرامیك لتكییف ومعالجة وتنقیة وترش

الشرب؛ عناصر السیرامیك إلزالة الشوائب من میاه الشرب؛ أجھزة وتركیبات 
وتجھیزات وأنظمة تعقیم المیاه؛ الشمعات وحافظات لفلترة المیاه وترشیح المیاه؛ عبوات 

وتجھیزات فلترة المیاه؛ تركیبات فالتر المیاه؛ مكونات فالتر المیاه؛ أجھزة وتركیبات 
وأنظمة إلزالة مسببات األمراض من الماء؛ أجھزة وتجھیزات وتركیبات وأنظمة تحلیة 

المیاه؛ أجھزة وتجھیزات وتركیبات وأنظمة إزالة عسر المیاه؛ أجھزة وتركیبات 
وتجھیزات واألنظمة التي تستخدم الضوء بما في ذلك ضوء األشعة فوق البنفسجیة (یو 

یم وتنقیة وتطھیر وتصفیة وتنظیف المیاه بما في ذلك میاه في) لتكییف ومعالجة وتعق
الشرب؛ أجھزة فلترة المیاه ألغراض التزوید بالمیاه؛ عبوات أجھزة فلترة المیاه 

ألغراض التزوید بالماء؛ مطھرات المیاه؛ مزیالت عسر الماء؛ حافظات فالتر المیاه 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا  - ٩٤٣عدد 

ولوازم جمیع البضائع وتركیبات المیاه؛ عبوات الفالتر وعناصر الفالتر؛ قطع 
 دون غیرھا ١١المذكورة. الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٤٩٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة منطقة حرة -دانوب لمواد البناء 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ، االمارات العربیة المتحدة، دبى  ١٨٠٢٢ب  -ص 

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

اجھزة لالغراض الصحیة معدات للحمام معدات ھواء ساخن للحمام منشأت  - ١١الفئة 
للحمام منشأت لحمام الساونا بطانات للحمام مثبتات مواسیر الحمام احواض استحمام 

انات للحمامات مغاطس (اوعیة) (بانیو) احواض استحمام (بانیو) لالستخام النصفى سخ
للحمام بالمیاة المعدنیة شطافات حجرات نظیفة (تركیبات صحیة) منشأت تبرید للماء 
حجیرات (مقصورات) لحمام الدش ادوات توزیع المطھرات فى التوالیت مرشحات 

(فالتر) لحمام الدش مرشحات (فالتر) لمیاة الشرب عناصر تسخین حنفیات للمواسیر 
ن كھربائیة مرشحات (فالتر) (اجزاء من منشأت منزلیة او صناعیة) اجھزة فتائل تسخی

رحض خزانات رحض اجھزة تسخین اجھزة لتجفیف الیدین عند المغاسل منشأت تدفئة 
معدات تسخین (ماء) الواح تسخین لوازم تزوید الحمام بالھواء الساخن حنفیات خلط 

یات حنفیات (صنابیر) لخطوط االنابیب لمواسیر المیاة فوھات مانعة النتشار ماء الحنف
مواسیر (اجزاء من منشأت صحیة) خزانات ضغط للماء لوازم تنظیم لمواسیر الماء 
لوازم تنظیم وامان الجھزة الماء اجھزة ومنشأت صحیة معدات لحمام الساونا مقاعد 
ء توالیت منشأت لتنقیة نفایات المجارى حمامات الدش مغاسل اجھزة الزالة عسر الما

حنفیات للمواسیر حنفیات (صنابیر) احواض توالیت مراحیض (دورات میاة) مراحیض 
متنقلة حجیرات منقولة للحمام التركى مباول ( تراكیب صحیة) صمامات التحكم فى 
مستوى الخزانات حلقات شد (جلب) لحنفیات المیاة مغاسل للیدین (اجزاء من ادوات 

توصیل المیاة تمدیدات توزیع المیاة تمدیدات  صحیة) اوعیة غسیل دورات میاة تمدیدات
ترشیح المیاة تجھیزات رحض بالماء اجھزة لسحب المیاة منشأت تنقیة المیاة اجھزة 
واالت لتنقیة الماء معقمات ماء منشأت امداد المیاة مواسیر میاة للتمدیدات الصحیة 

 دون غیرھا ١١اجھزة لتدفق الماء الدوامى الواردة بالفئة 
 

التنازل عن البیان التجارى  -تراطات        :      االش
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 ناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الص

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٠٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -شھره للتجاره والتوكیالت واالستیراد والتصدیر  -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه  -المھندسین   -١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
 ١١ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١١جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عبالتعدیل أو النشر أو إعادة الط منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤١٠٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فردى    -طاقة مصر  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مصر الجدیدة  -الدور الخامس  -صالح سالم   -عمارات العبور  ١١

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١١سخانات شمسیة وغالیات ودفایات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
 

تراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االش
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٨٣١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -ش م م  -شركة اتالنتیك الھندسیة لتكنولوجیا الطاقة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 العاشر من رمضان -غرب  A١المنطقة الصناعیة  ١١رقم  

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١١المناشف الكھربائیة الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنھ بالنقل أ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنھا طلب رق
 

    ٠٣٦٥٠٥٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -كول الیت لالستیراد  -محمود قرنى عبد الغنى سلیمان 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -الموسكى  -درب المقدم شارع العشماوى  ٩

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

اللمبات الكھربائیة والكشافات الكھربائیة واالسبوتات واجھزة االنارة  - ١١فئة ال
 )١١الكھربائیة الواردة بالفئة (

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٤٩٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة یابانیة -جونسون كونتر ولز ایر كوندیشننج انك  -ھیتاشى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الیابان ١٠٥ -٠٠٢٢طوكیو  -كو   -میناتو  -تشوم  - ١كایجان  ١ - ١٦

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١١فات الھواء لالغراض الصناعیة بالفئة رقم مكیفات الھواء ومكی - ١١الفئة 
 

٣٦٥٤٩٢االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز الت - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٥٤١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركھ توصیھ  -ت واالستیراد والتصدیر شھره للتجاره والتوكیال -تامر رجب وشركاه 
 بسیطھ

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجیزه -العجوزه   -المھندسین  - ١٥شقھ  -الدور الثالث  -ش السودان  ٣٠٤
 ١١ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١١جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١١الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

  :قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢١٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 افراد -الرضوان الدولیة للصناعات الھندسیة  -ولید جبریل رضوان عثمان 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ش عمرو بن العاص الحوزة جرجا سوھاج ١٩

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ات والتكییفاتالمبرد - ١١الفئة 
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 والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة 

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٢٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة منظمة وقائمة تحت قوانین ھونغ كونغ  -كویست ایون لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ھونغ كونغ  -كوون تونغ  -ھوي بون رود  ١٣٣/اف ام دجى تاور ،٢٦یونیت اف ، 

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

أجھزة لترشیح المیاه لالستخدام المنزلى وحدات ترشیح المیاه المنزلیة اجھزة  - ١١الفئة 
لترشیح میاه الشرب وحدات ترشیح المیاه وحدات ترشیح التناضح العكسي (معدات 

(غیر االالت) وحدات ترشیح خرطوشیھ ( معدات معالجة المیاه) جھاز لترشیح المیاه 
معالجة المیاه ) دوارق لترشیح المیاه زجاجات  ترشیح المیاه تباع فارغة مرشحات 

المیاة مرشحات لتنقیة المیاه مرشحات لمعالجة المیاه مرشحات لمیاه الشرب مرشحات 
میاه مؤینات میاه الصنبور المنزلیة مرشحات الجھزة تحریر المیاه أغشیة لترشیح ال

أجھزة التایین لمعالجة المیاه والواردة بالفئة -المیاه مؤینات المیاه (لالغراض المنزلیة) 
 ١١رقم 

 
االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عأو إعادة الطبالتعدیل أو النشر  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٧٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -مركز اللولو  ( ش ذ م م )  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ١١ : المةــــــات العـــفئ
 

ید والتجفیف والتھویة اجھزة لالنارة والتدفئة ، وتولید البخار والطھى والتبر - ١١الفئة 
 وتورید المیاه ولالغراض الصحیة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٩٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة فینوس لالستیراد والتصدیر والتجمیع والتوكیالت  -ماجد احمد محمد وشركاة  
 وصیة بسیطةشركة ت -التجاریة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -االزبكیة  - ١ش نجیب الریحانى اسفل العقار رقم  ٤١
 ١١ : المةــــــات العـــفئ

 

 )١١جمیع المنتجات الوارده بالفئة (  - ١١الفئة 
 

٣١٢٥٢٤العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

220 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٣٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة فینوس لالستیراد والتصدیر والتجمیع والتوكیالت  -ماجد احمد محمد وشركاة  
 شركة توصیة بسیطة -التجاریة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -االزبكیة  - ١ار رقم ش نجیب الریحانى  اسفل العق ٤١
 ١١ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١١جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١١الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣١٢٥٢٤مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم قدم عنھا 
 

    ٠٢٨١٣٢٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/١١/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة محدودة المسئولیة تاسست وقائمة طبقا  -ذا یوكا ھاما روبیر كومبانى لمیتد 
 لقوانین الیابان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الیابان  ٨٦٨٥ - ١٠٥كیھ یو ، طوكیو  -شومى ، میناتو  - ٥شیمباشى  ١١ - ٣٦
 ١٢ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٢االطارات للشاحنات والحافالت وھذه المنتجات واردة بالفئة  - ١٢الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٨٧٣٨٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/٠٤/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -شركة ترست للتصنیع الھندسى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
) م / ٢٨) حوض الجبل الشرقى خارج زمام النقطة (١المنطقة االستثماریة امل (

 القلیوبیة  -الخانكة 
 ١٢ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٢جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٢الفئة 
 

تعھد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
بان الشكل الوارد بالعالمة مجرد شكل ولیس حرف
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١٦٩٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٠/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

  -فردى    -مؤسسة نصار لالستیراد والتصدیر  -محمد نصار عید نصار مصطفى 
 مصري الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 حلوان -شارع  لطیف على یوسف  ٣٨
 ١٢ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٢قطع غیار سیارات  الوارده بالفئھ  - ١٢الفئة 
 

ت        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج االشتراطا
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 ات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالم

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦١١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -أیولوس تییر كو . لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الصین -ھینان  -یاودونج ثاوث رود جیاوزیو ج ٤٨

 ١٢ : المةــــــات العـــفئ
 

اطارات  -اطارات السیارات  -االطارات  -اطارات لعجالت المركبات  - ١٢الفئة 
مداسات للمركبات ( سیور دوارة  -اطارات مضغوطة  -داخلیة لالطارات المضغوطة 

اطارات لعجالت  -الطارات المضغوطة أغلفة خارجیة ل -) مسامیر كبیرة لالطارات 
 دون غیرھا ١٢اطارات للدراجات الھوائیة والواردة بالفئة  -المركبات 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عیل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٩٢٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

االسیویة للتجارة والتنمیة (  -معتز محمد صالح الدین محمود البنھاوى وشریكة 
MUK (- شركة توصیة بسیطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -النزھة  -شیراتون ھلیویلس -ارضى  ٢شقة  -المنطقة السابعة  - ١٠عمارة 
 ١٢ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٢جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٢الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٩٣٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

االسیویة للتجارة والتنمیة ( -معتز محمد صالح الدین محمود البنھاوى وشریكھ 
MUK (- شركة توصیة بسیطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -النزھة  -شیراتون ھلیویولیس -ارضى  ٢ شقة -المنطقة السابعة  - ١٠عمارة 
 ١٢ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٢جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٢الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا المل - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٠٨٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة المسئولیة -انترناشیونال ترك انتیلكتیوال بروبرتى كمبانى ، ال ال سى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیة ٦٠٥٣٢نافیستار درایف ، لیسلي ، اللینوي  ٢٧٠١

 ١٢ : المةــــــات العـــفئ
 

رطل و المسموح  ٢٤٠٠ركبات البریة ذات االوزان الضخمة الكثر من الم - ١٢الفئة 
باستخدامھا في الشوارع العامة و الطرق السریعة ، والسیما المركبات التجاریة 

 دون غیرھا ١٢متوسطة االحمال باستثناء الدرجات البخاریة.الواردة بالفئة 
 

تنازل عن الحرفین كال على حدة ال -منح الطالب حق اسبقیة  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١٠٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -الطارق للسیارات ش م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 اكتوبر ,مصر ٦ - ٤٤ي ال ٣٤مول مجمع العرب وحدة من رم  -میدان جھینة 

 ١٢ : المةــــــات العـــفئ
 

المركبات , اجھزة لنقل االشخاص او البضائع عن طریق البر , االطارات  - ١٢الفئة 
 دون غیرھا ١٢,العالجات و المداسات للمركبات ألواردة بالفئة 

 
كال على  A Gأیة جى التنازل عن الحروف  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

حدى
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 ةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعی

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١٢٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -ارابتك تریدنج كوربوریشن اتكو انترناشیونال  -احمد محمد محمد خلیل وشریكھ 
 شركة توصیة بسیطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -مدینة نصر   -الحدیقة الدولیة  -عمارات الشرق للتأمین  أ ٢
 ١٢ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٢جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم   - ١٢الفئة 
 

-كال على حدى وفى الوضع العادى  ZEاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف زد اى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنھا طلب
 

    ٠٣٦٦١٣١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة  -ارابتك تریدنج كوربوریشن   -احمد محمد محمد خلیل وشریكھ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة نصر   -الحدیقة الدولیة  -أ عمارات الشرق للتأمین  ٢

 ١٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٢جمیع المنتجات الواردة  بالفئة رقم  - ١٢الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٢٦٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ینش مؤلفھ وقائمة طبقا لقوانین الص -ال تى دى  -زونجنینج دونجداو  جروب كو 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
نورزرن تارتورى زونجوانكون  ٦ار  دى فلور بلوك بى بیلدینج بى  ٣ - ٣٠١بى 

 ھایدیان دستركت بكین الصین -زیزیاكو رود  ٦٦دونغشنغ تكنولوجى بارك  رقم 
 ١٢ : المةــــــات العـــفئ

 

ى أو المائى اوبواسطة السكك مركبات كھربائیة مركبات للنقل البرى أو الجو - ١٢الفئة 
الحدیدیة سیارات مركبات التحكم عن بعد (بخالف اللعب) السیارات الربوتیة محركات 

كھربائیة للمركبات البریة سیارات بدون سائق (السیارات المستقلة) الدراجات 
الكھربائیة عربات السكك الحدیدیة المعلقة (عربات كبلیة) عربات ترولى اطارات 

مركبات اطارات سیارات اجھزة ضد سرقة المركبات معدات مانعة لتوھج لعجالت ال
 ١٢مصابیح المركبات اثاث المركبات بالفئة رقم 

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

232 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنھ بالنقل أو ال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٧٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مركز اللولو (ش ذ م م )
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دبي ، دولة االمارات العربیة المتحدة ٦٠١٨٨ص ب : 

 ١٢ : المةــــــات العـــفئ
 

مضخات ھواء (لوازم للمركبات) اكیاس ھواء (اجھزة امان فى السیارات )  - ١٢الفئة 
اجھزة ضد السرقة للمركبات اجھزة انذار ضد السرقة للمركبات منافض للسیارات 

رات سیارات حقائب معدة لعربات دفع االطفال /حقائب معدة لعربات اسقف سیارات اطا
االطفال شنابر لصرة الدوالب سالل للدراجات الھوائیة مساند ایقاف للدراجات الھوائیة 
اطارات للدراجات الھوائیة عجالت للدراجات الھوائیة مكابح للدراجات الھوائیة واقیات 

راجات الھوائیة محركات للراجات الھوائیة وحل للدرجات الھوائیة مرافق تدویر للد
دواسات للدراجات الھوائیة عجالت للدراجات الھوائیة مقاعد للدراجات الھوائیة ھیاكل 
دراجات ھوائیة اجراس للدراجات الھوائیة دراجات ھوائیة دراجات كھربائیة مجادیف 

ح للسیارات للقوارب بطانات مكابح للمركبات نعاالت مكابح للمركبات وسادات مكاب
اقراص مكابح للمركبات مكابح للمركبات واقیات صدمات للسیارات والعات سیجار 
للسیارات اغطیة عجالت القیادة للمركبات شبكات حقائب للمركبات مقاعد للدراجات 

الناریة واقیات وحل عربات یدویة / عربات االطفال مضخات الطارات الدراجات 
ات الھوائیة اغطیة لعربات دفع االطفال / اغطیة الھوائیة / مضخات لعجالت الدراج

لعربات االطفال مرایا الرؤیا الخلفیة اطارات معدنیة لعجالت الدراجات الھوائیة / 
اطارات عجالت معدنیة للدراجات الھوائیة اغطیة لمقاعد الدراجات الھوائیة اغطیة 

ان لالطفال فى لمقاعد الدراجات الناریة احزمة امان لمقاعد المركبات مقاعد ام
المركبات اغطیة لمقاعد المركبات عربات ترولى للتسوق مرایا الرؤیا الجانبیة 

للمركبات اطارات غیر مجوفة لعجالت المركبات / اطارات لعجالت المركبات غیر 
مجوفة عجالت قیادة للمركبات حاجبات شمسیة للسیارات اطارات بدون انابیب 

جات الھوائیة بدون انابیب اطارات داخلیة لالطارات للدراجات الھوائیة / عجالت للدرا
المضغوطة اطارات داخلیة الطارات الدراجات الھوائیة / اطارات داخلیة لعجالت 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنھ بالنقل أو ال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

الدراجات الھوائیة اطارات مضغوطة / عجالت مضغوطة مفارش او اثاث للمركبات 
زجاج  صمامات الطارات المركبات اغطیة مشكلة للمركبات كراسى المقعدین مساحات

 دون غیرھا ١٢المركبات االمامى / مساحات للزجاج االمامى للمركبات الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٤٣١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 انین دولة التشیكشركة مساھمة مؤلفة وقائمة طبقا لقو -سكودا انفستمنت أ یة. أس 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ، جمھوریة التشیك ١براغ  ١١٠٠٠،  ١١/  ٨٣٧فاسالفسكى نام . 

 ١٢ : المةــــــات العـــفئ
 

المركبات (باستثناء السیارات والترولى باص ) القاطرات والحافالت الواردة  - ١٢الفئة 
 دون غیرھا ١٢بالفئة 

 
وغیرھا ١٩٣٠٠العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -      االشتراطات        :
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءمع ھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٤٣٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانین دولة التشیك   -سكودا انفستمنت أ یھ . ا س  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 جمھوریة التشیك’  ١براغ  ١١٠٠٠,  ١١/  ٨٣٧فاسالفسكى نام . 

 ١٢ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٢التروللى باص بالفئة  - ١٢الفئة 
 

وغیرھا ٢٨٩٧٥٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٨٠ 
 خ :ــــــــــــــــــریبتا

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -مركز اللولو  ( ش ذ م م )  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ١٣ : المةــــــات العـــفئ
 

 ذائف والمتفجرات وااللعاب الناریة االسلحة الناریة والذخیرة والق - ١٣الفئة 
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 ماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والن

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٧٥٤٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٥/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصري الجنسیة   -فردى  -جون لوقا میخائیل ابراھیم 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -الجمالیة  -ة خان ابو طاقی -عطفة المارستان  ٣

 ١٤ : المةــــــات العـــفئ
 

   ١٤جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٤الفئة 
 

في الوضع العادى   ٨٧٥و   G Oاالشتراطات        :      التنازل عن الحروف  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 ععادة الطبالتعدیل أو النشر أو إ منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٨٣٨٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٧/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -التركیة المتحدة للمنظفات  -أحمد فؤاد عبد الحمید بیومى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 -الصالحیة الجدیدة  -المنطقة الصناعیة الثانیة  -صناعات صغیرة  - ١٢٦القطعة رقم  

 شرقیة 
 ٤ - ١ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١جمیع منتجات میاة الریداتیر والماء المقطر الواردة بالفئة  - ١الفئة 
 دون غیرھا ٤زیوت السیارات الواردة بالفئة  - ٤الفئة 

 
التنازل عن مقاطع  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

العالمة وعن الرسم واالرقام كال على حدة
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٩٣٣٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٣/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن -المتحدة للصناعات االلكترونیة (محمدیاسین فتى وشركاه) 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -در مدینة ب -المنطقة الصناعیة الرابعة  -ج ٢٩القطعة رقم 

 ١٤ : المةــــــات العـــفئ
 

جمیع انواع الساعات والمنبھات واجھزة قیاس وتسجیل الزمن الواردة بالفئة  - ١٤الفئة 
١٤ 

 
على حدى وفى الوضع العادى   Wاالشتراطات        :      التنازل عن حرف دبلیو 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنھ  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢٩٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصري الجنسیة  -فردى   -صبرى احمد حسن احمد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -الجمالیھ   -حارة الیھود  -درب نصیر  ٣

 ١٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٤جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - ١٤الفئة 
 

شتراطات        :      التنازل عن جولداال
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٥٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة طبقا لقوانین الجزر  -شركة ریتال وورلد لیمتد  
 البریطانیة العذراء

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، بالم جروف ھاوس ، ویكھامز كیى ، رود تاون ، تورتوال ، الجزر البریطانیة  ١لیفیل 
 العذراء

 ١٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 )١٤المعادن الثمینة والمجوھرات وكافة المنتجات الواردة بالفئة ( - ١٤الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٨١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة   -مركز اللولو  ( ش ذ م م )  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ١٤ : المةــــــات العـــفئ
 

خلیط منھا ، المجوھرات واالحجار الكریمة وشبة المعادن النفیسة وكل  - ١٤الفئة 
 الكریمة ، ادوات قیاس الوقت وادوات قیاس الوقت الدقیقة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٨٣٩٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠٤/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ودة ومؤلفة طبقا لقوانین الجزر شركة ذات مسئولیھ محد -شركة ریتال وورلد لیمتد 
 البریطانیة العذراء 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الجزر البریطانیة  -تورتوال  -رود تاون  -بالم جروف ھاوس ویكھامز  كیي  ١لیفیل 
 العذراء                      

 ١٤ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٤ردة بالفئھ المجوھرات وكافھ المنتجات الوا - ١٤الفئة 
 

التنازل عن الحروف كال على حدى   --االشتراطات        :      التنازل عن البیانات التجاریة  



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

244 
 

 لتجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات ا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٨٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مركز اللولو (ش ذ م م )
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة -دبي  ٦٠١٨٨ص ب: 

 ١٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١٥االت موسیقیة الواردة بالفئة   - ١٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عو النشر أو إعادة الطبالتعدیل أ منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩٠٤٨٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠٦/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 تأسست وقائمة طبقا لقوانین لبنان -شركة مساھمة لبنانیة -شركة الجدید  ش م ل 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 لبنان -بیروت -بیروت وطى المصیطبة -شارع جبل العرب

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 -الصور الفوتوغرافیة  -الكتب  -المجالت  -المنشورات المطبوعة  - ١٦الفئة 
 -بطاقات المعایدة  -البطاقات البریدیة  -البطاقات  -الملصقات االعالنیة  -قرطاسیة ال

البومات الصور  -التقاویم  -المفكرات الیومیة  -الدعوات  -بطاقات االعمال 
دفاتر  -لفافات الھدایا  -بطاقات الھدایا   -علب الھدایا -حقائب الھدایا  -الفوتوغرافیة 
 دون غیرھا ١٦اقالم التلوین فئة  -كتابة ادوات ال -الملحوظات 

 
---االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩٤٥٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/١١/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -المواسم للمنادیل الصحیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 -برج العرب الجدیدة  -امتداد المنطقة الصناعیة الرابعة  - ٢بلوك  ١٥ة رقم قطع

 االسكندریة
 ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٦المنادیل الورقیة الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠١٣٤٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠٤/٢٠١٤ 
 :التسجیل م طالبإس

 

 شركة تضامن -شركة شریف احمد على على ویارا ابراھیم رضوان 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -السیدة زینب  -شارع زید بن حاتم  ٥

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج   االشتراطات        :    
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٣٥٦٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠٦/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -شركة حكومیة  -الخطوط الجویة العربیة السعودیة 
 ةالمملكة العربیة السعودی

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربیة السعودیة ٢١٢٣١رمز بریدى  ٦٢٠شارع الروضة ،ص.ب  -جدة 
 ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد وغیر واردة  - ١٦الفئة 
رافیة القرطاسیة مواد بفئات أخرى المطبوعات مواد تجلید الكتب الصور الفوتوغ

اللصق المستعملة في القرطاسیة  او لغایات منزلیة مواد الفنانین فراشى الدھان او 
التلوین االالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث)  مواد التوجیھ والتدریس (عدا 

األجھزة) مواد التغلیف البالستیكیة (غیر الواردة بفئات أخرى) حروف الطباعة 
 ١٦شیھات (الراسمات) وجمیع منتجات الفئة الكل

 
االشتراطات        :      التنازل عن مقطعى العالمة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣دد ع

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٩٩٥٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/١١/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ش ذات مسئولیة  -ى ) شركة العالمیة لتسویق مستلزمات النوم المحدودة ( سلیب ھا
 محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة العربیة السعودیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربیة السعودیة  -مدینة الریاض 
 ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعھ من ھذه المواد وغیر واردة  - ١٦الفئة 
ئات أخرى المطبوعات مواد تجلید الكتب الصور الفوتوغرافیة القرطاسیة مواد بف

اللصق المستعملة في القرطاسیة او لغایات مزلیة مواد الفنانین فراشى الدھان او التلوین 
االالت الكاتبة واللوازم المكتبیة (عدا األثاث ) مواد التوجیھ والتدریس (عدا األجھزة) 

یكیة (غیر الواردة بفئات أخرى )حروف الطباعة الكلیشیھات مواد التغلیف البالست
 دون غیرھا ١٦(الراسمات) وجمیع المنتجات الوارد بالفئة  

 
 HIGHالتنازل عن البیان التجارى ھاى فایبر  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

FIBER فى الوضع العادى على  حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : ا طلب رقم قدم عنھ
 

    ٠٣٢٨٥٦٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠١/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة  -فرد   -صیدلیة العزبى   -أحمد عصام راغب العزبى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مصر الجدیدة  -شارع احمد تیسیر  ١

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

المطبوعات الورق والورق المقوى الیافطات مواد التغلیف البالستیكیة  - ١٦الفئة 
 ١٦الواردة بالفئة رقم 

 
التنازل عن مقطعى  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  

العالمة كال على حدى 
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 ة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجرید

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٧٦٩١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة -شركة سیلكشن بابلیشینج ش ذ م م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 جیزة -المھندسین  -ش القدس الشریف  ٤٩

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

التنازل عن  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
على حدة publishingبابلشینج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أومنھ بالنقل أو النسخ  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٧٦٩٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة توصیة بسیطة -انیماشن تیم  -مد السعدى وشركاھم شركة ایھاب جوھر ومح
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 جیزة -المھندسین  -ش القدس الشریف  ٤٩

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

التنازل عن  -لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      
على حدة  advertisingادفرتیسینج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٧٧٢٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة المسئولیة -سانریو كمبانى ، لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الیابان -كو , طوكیو  -أوساكى ، شیناجاوا  ١-٦-١

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

الورق و الورق المقوى ؛ المطبوعات ؛ مواد تجلید الكتب ؛ المطبوعات ،   - ١٦الفئة 
الصور الفوتوغرافیة ، اللوازم القرطاسیة واللوازم المكتبیة عدا األثاث، مواد اللصق 

و لغایات منزلیة ، مواد الفنانین ومواد الرسم ؛  فراشي المستعملة فى القرطاسیھ أ
الدھانات ، مواد التوجیھ و التدریس ، صفائح وأغشیة وحقائب بالستیكیة للف والتغلیف 

؛ حروف الطباعھ ، الكلیشیھات ( الراسمات ) ، التقویمات و الكتب و الكتالوجات ؛ 
و المنشورات المطبوعھ و الجرائد و  البطاقات البریدیة  واإلعالنات الكبیرة و الدوریات

المجالت ، بطاقات التھنئة و أدوات الكتابة و االختام المطاطیة و الطبعات و االختام ؛ 
ختامات تحبیر األختام و ختامات تحبیر ؛ ألبوم الصور الفوتوغرافیة ، حاشیة إلطارات 

نشیف (نشاف) اللوحات و الصور و الصور الفوتزغرافیة ؛ مساند للرسامین ، ورق ت
الزیت للجلود ؛ مساند للصور الفوتوغرافیة ؛ األحبار ؛ منادیل ورقیة و ورق توالیت و 
منادیل ورقیھ إلزالة مستحضرات التجمیل ، فوط (مناشف) ورقیة ، مفارش موضعیة 

من الورق و صحون (كوستر) من الورق أو الورق المقوى؛ ورق التغلیف و ورق اللف 
وان مائیة للفنانین ، نسخ تخطیطیة وصور أشخاص (البورتریة) ؛ و مواد التعبئة ؛ أل

مطبوعات حجریة ؛ األقالم و أقالم الرصاص و أقالم الحبر و أقالم الرؤوس الدوارة 
(أقالم الحبر الجاف) ؛ سن معدني لقلم الحبر ؛ ؛حامالت أقالم حبر ؛ حامالت أقالم 

ر وأدوات الكتابة ؛ رصاص األقالم رصاص ؛ غیارات (إعادة تعبئة الحبر) ألقالم الحب
؛ األقالم الملونة و أقالم التلوین ؛ علب األقالم الحبر و األقالم الرصاص ، مبراة أقالم 
الرصاص ، آالت  بري أقالم الرصاص ؛ مشابك للورق ؛ تقاالت ورق ؛ دبابیس ورق 

كتبیة و ، دبابیس مكتب (مشابك رسم) ، أقالم تلوین ، معاجین و غراء لألغراض الم
المنزلیة ؛ ورق معجن ؛ صواني ومساند للرسائل ؛ حامالت للرسائل ؛ فتاحات للرسائل 

؛ أشرطة الصقة وبكرات (حامل) لألشرطة الالصقة ؛ مواد رسم و لوحات و أقالم و 
أدوات ؛ أطقم رسم ؛ ألبومات الطوابع والعمالت المعدنیة ؛ أكیاس و مغلفات ؛ ورق 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

مات (فواصل) كتب و مؤشرات للكتب ؛ حزانات للقرطاسیة نشاف ؛ مساند كتب و عال
؛ كنفا للرسم الزیتي ؛ دفاتر ؛ دفاتر تدوین مالحظات (مفكرات) ؛ ملفات ، دفاتر قطع 
للكتابة ؛ دفاتر قطع للمذكرات ، ورق الكتابة ؛ ورق الرسم ؛ علب كتابة ؛ طباشیر ، 

افظ جوازات السفر ؛ محافظ سبورات ( ألواح تدریس ) ، ألواح إعالنات كبیرة ؛ مح
دفاتر الشیكات ؛ أربطة مطاطیة ( االستیك ) ؛ الصور ، االستنسل ، أدوات محو ، 

مماحي ، سوائل محو ، فتحات كھربائیة للرسائل ؛ ورق ( جدوال ) موسیقى ؛ ألواح 
قابلة للمحو ؛ الزینة و الدیكور المصنوعة من الورق و / أو الورق المقوى ؛ ورق 

منادیل ورقیة ؛ أكیاس الغذاء ؛ الصنادیق و العلب من الورق المقوى ؛ كتب  منادیل ؛
التلوین ، ملفات التقاریر ، حافظات ورق ، دفتر جیب ؛ أقالم ذات سن من اللباد ؛ 
أشرطة (أربطة) كتب ؛ أطقم أقالم رصاص سوداء ؛ أطقم أقالم رصاص ملونة ؛ 

؛ مشابك الورق ، الدباسات ، قطاعات  مساطر ؛ ُحُصر (مسند) كتابة ؛ كتب التوقیعات
األشرطة ؛ أشارات (الفتات) التحذیر ؛ آالت تمزیق األوراق ، آالت وأجھزة التغلیف 

بالبالستك ؛ جھاز التغلیف الحرارى الكھربائى لتثبیت المستندات و الصور 
الفوتوغرافیة ؛ حامالت و علب البطاقات ؛ األوراق المزخرفة ، صنادیق الوجبات 

فیفة و المواد الغذائیة ؛ األلبومات ؛ أكیاس [مغلفات وأجربة] من الورق أو البالستیك الخ
للتعبئة ؛ حافظات للورق السائب ؛ صنادیق من الورق المقوى أو الورق ؛ بطاقات ؛ 

حامالت و علب لألختام و الطبعات ؛الكتب الفكاھیة ؛ فرجار للرسم ؛ أشرطة وبطاقات 
لكمبیوتر ؛ ورق نسخ [قرطاسیة] ؛ سائل/ موائع تصحیح من الورق لتسجیل برامج ا

[لوازم مكتبیة] ؛ ملفات المستندات ؛ أغطیة واقیھ لألصباع [لوازم مكتبیة] أعالم ورقیة 
؛ ملفات [قرطاسیة] ؛ ملفات لألوراق ؛ أشرطة الصقة ؛ المنادیل الورقیة ؛ بطاقات 

صنوعة من النسیج ؛ خرائط ؛ الفھرس ؛ شرائط تحبیر ؛ أغلفة للورق ؛ بطاقات غیر م
بطاقات تھنئة موسیقیة ؛ نشرات إخباریة دوریة ؛ دفاتر قطع [قرطاسیة] ؛ علب ألوان 

[مواد مدرسیة] ؛ كراسات ؛ آالت تمزیق ورق [لألستخدام المكتبى] ؛ حامالت 
رصاص األقالم ؛ طوابع برید ؛ لصاقات ( استیكرات ) منادیل من الورق للموائد ؛ 

سم ؛ تذاكر ؛ أشرطة لآللة الكاتبة ؛ آالت كاتبھ  ( اإللكترونیة و الغیر دبابیس للر
إلكترونیة ) أغلفة ورقیة ؛ فراشي كتابة ؛ طباشیر الكتابة ؛ ألواح للكتابة ؛ أغطیة 

[قرطاسیة] ، أغطیة من الورق ألوعیة الزھور ؛ قطاعات الورق [لوازم مكتبیة] ؛ 
خ باستخدام فرن المیكروویف ؛ فالتر القھوة مرایل من الورق لألطفال ؛ أكیاس للطب

الورقیة ؛ كتیبات ؛ تصامیم للتطریز ؛ سكاكین قطع االوراق [لوازم مكتبیة] ؛ أغطیة 
من الورق للموائد ؛ بیاضات من الورق للموائد ؛ الفتات من الورق أو الورق المقوى ؛ 

المحمولة ؛صور  رقع (شرائط) لبطاقات الفھرسة ؛ لوطات الورق ؛ لصاقات الھواتف
زیتیة [رسوم] بإطار أو بدون إطار ؛ مناشف من الورق ؛ ورق توالیت ؛ صفائح 

للوثائق لالستخدام المكتبي ؛ صنادیق قبعات من الورق المقوى ؛ أدوات دمغ یدویة ؛ 
أقالم لوضع العالمات ؛ صواني رسم ؛ فراشي دھان أو تلوین ؛ فراشي للرسامین ؛ 

ورق زوان للرسم والخط الصیني ؛ اقالم الرصاص المیكانیكیة  ممحایات لوح الكتابة ؛
 دون غیرھا  ١٦؛ واشي (ورق یاباني) الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جزال یجوز التعامل مع  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٢٥٥٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٦/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة  -ي  ایدیولوج -احمد سعد ابراھیم عبد الحلیم 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ش االندلس خلف المریالند الدور الثالث  ٧ -مصر الجدیدة  

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١٦المجالت الوارده بالفئة  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن االرقام كل على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٤٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة  -ایس مان  -المصریة لتصنیع المواد الغذائیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  ١٨شارع  ٤٠،  ٣٩قطعة رقم  -المنطقة الصناعیة الثالثة  -مدینة السادس من اكتوبر 

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١٦المطبوعات الخاصة بالشركة الوارده بالفئھ  - ١٦الفئة 
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 الصناعیة جریدة العالمات التجاریة والنماذج

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٩٤٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 كة مساھمة مصریة شر -ایس مان  -المصریة لتصنیع المواد الغذائیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  ١٨شارع  ٤٠،  ٣٩قطعة رقم  -المنطقة الصناعیة الثالثة  -مدینة السادس من اكتوبر 

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٦مطبوعات الشركة الوارده بالفئھ رقم  - ١٦الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالطب التعدیل أو النشر أو إعادة منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٠٩٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانین دولة  -مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع  
 قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قطر -الدوحة   - ٥٨٢٥ب -ص -شارع اللقطة  -المدینة التعلیمیة  
 ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٦جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

٣١٣٤١٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٠٩٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانین دولة  -علوم وتنمیة المجتمع مؤسسة قطر للتربیة وال
 قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قطر -الدوحة   - ٥٨٢٥ب -ص -شارع اللقطة  -المدینة التعلیمیة  
 ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٦جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

وغیرھا ٣١٣٤١٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -     االشتراطات        : 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنھ بالن ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥١٠٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مؤسسة خاصة مؤلفة طبقا لقوانین دولة  -مؤسسة قطر للتاربیة والعلوم وتنمیة المجتمع 
 قطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 قطر -الدوحة   - ٥٨٢٥ب -ص -شارع اللقطة  -المدینة التعلیمیة  
 ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٦جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

وغیرھا ٣١٣٤١٦العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : نھا طلب رقم قدم ع
 

    ٠٣٦٦٢٢٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ش تضامن -ناتالى انطوان كریكور اشبع وشریكھا  -شركة دواك نت 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٩٠٦ش الشركات عابدین القاھرة الدور التاسع حجز  ٩

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١٦جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦لفئة ا
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال یجوز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٣٧١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة -دومس اندستریز برایفت لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، فینا اندستریال استیت ، ال بى سى رود ، فیكرولى ( دبلیو ) ، مومباى  ٢٢١

 ، الھند ٤٠٠٠٨٣
 ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

اقالم رصاص ، ادوات و مواد كتابة ، اقالم حبر ، برایات ، مماحى ،  - ١٦الفئة 
واد الصقة ) للقرطاسیة قرطاسیة ، لوازم مكتبیة عدا االثاث ،موائع تصحیح ، صمغ ( م

او لالغراض المنزلیة ، مواد الفانین تحدیدا اطباق لاللوان المائیة للفنانین و الواح رسم 
و ادوات رسم و مواد رسم و دفاتر رسم و اقالم رسم و مشابك رسم و اطقم رسم و 

ان زاویا رسم و مساند للرسامین و مساند الیدى الرسامین و قوالب لطین التشكیل  و الو
مائیة ( طالءات ) و طین التشكیل و الوان و الوان جواش و الوان مائیة و قوالب 

لاللوان المائیة و انابیب لاللوان المائیة و الوان تمبیرا ( جواش ) والوان اكریلیة والوان 
لالقمشة و علب الوان ( مواد مدرسیة ) اقالم تلوین اقالم تلوین شمعیة و اقالم تلوین 

م تلوین بالستیكیة ( قرطاسیة ) طباشیر الكتابة و حامالت طباشیر ، ورق ، زیتیة و اقال
منتجات ورقیة لالستخدام المكتبى ، دفاتر ، ورق تغلیف ، منشورات مطبوعة ، مجالت 

 دون غیرھا ١٦( دوریات ) حبر ، طبعات ( اختام ) صنادیق ھندسیة الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنھا طلب رقم
 

    ٠٣٦٦٤٠١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة  طبقا لقانون  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 
  ١٩٩٧لسنة  ٨االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجیزة -مدینة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى ٣/ ٦٥ 
 ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٦كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 ریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٠٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة طبقا لقانون  -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 
  ١٩٩٧لسنة  ٨االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجیزة -مدینة السادس من اكتوبر   -ج المحور المركزى ٣/ ٦٥موقع رقم 
 ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٦كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦ الفئة
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤١٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة مساھمة مصریة مؤسسة طبقا لقانون  -صاالت ش.م.م شركة فودافون مصر لالت
  ١٩٩٧لسنة  ٨االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجیزة -مدینة السادس من اكتوبر   -ج المحور المركزى ٣/ ٦٥موقع رقم 
 ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 غیرھا دون ١٦كافة المنتجات الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٤١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٧/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ا لقانون شركة مساھمة مصریة مؤسسة طبق -شركة فودافون مصر لالتصاالت ش.م.م 
  ١٩٩٧لسنة  ٨االستثمار رقم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظة الجیزة -مدینة السادس من اكتوبر   -ح المحور المركزى ٣/ ٦٥
 ١٦ : المةــــــات العـــفئ

 

 ١٦كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ١٦الفئة 
 

االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة طبقا لقوانین الجزر  -شركة ریتال وورلد لیمتد  
 البریطانیة العذراء

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، بالم جروف ھاوس ، ویكھامز كیى ، رود تاون ، تورتوال ، الجزر البریطانیة  ١لیفیل 
 العذراء

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

القرطاسیة والكتیبات والكتالوجات والنشرات والمطبوعات والمنشورات  - ١٦الفئة 
 )١٦المطبوعة وكافة المنتجات الواردة بالفئة (

 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

268 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصرى  -فرد  -المجد لألستیراد والتصدیر  -مجدى كامل عبد المقصود مجاھد القیران 
 الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أول  -ل عبد المقصود مجاھد شارع محمود عبد العظیم بملك/ كام -میدان الطمیھى 
 الدقھلیھ   -المنصورة 

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٦جمیع المنتجات الوارده بالفئھ رقم  - ١٦الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
٢٨٨٤٢٢العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : دم عنھا طلب رقم ق
 

    ٠٣٦٦٦٨٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة   -مركز اللولو  ( ش ذ م م )  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والورق المقوى ، المطبوعات ، مواد تجلید الكتب ، الصور  - ١٦ئة الف
الفوتوغرافیة ، القرطاسیة واللوازم المكتبیة ، عدا االثاث ، مواد اللصق المستعملة في 
القرطایسة او لغایات منزلیة ، مواد الفنانین والرسم ، فراشى الدھان او التلوین ، مواد 

ورقائق واكیاس بالستیكیة للف والتغلیف ، حروف الطباعة  التوجیة والتدریس ، صفائح
 ، الكلیشیھات (الراسمات) .
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٧٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -المھندس/ ایمن السید ابراھیم العیوطي 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزه  -المھندسین  -ممر سور نادي الزمالك  ٢٦

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا حروف الطباعھ واالكلیشھات ١٦جمیع منتجات الفئة  - ١٦الفئة 
 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

271 
 

 عالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٧٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل م طالبإس

 

 فرد مصرى الجنسیة -المھندس/ ایمن السید ابراھیم العیوطي 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزه -المھندسین   -ممر سور نادي الزمالك  ٢٦

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا حروف الطباعھ و االكلیشھات  ١٦جمیع منتجات الفئھ  - ١٦الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 علتعدیل أو النشر أو إعادة الطبا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٧٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -المھندس / ایمن السید ابراھیم العیوطي 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزه  -المھندسین  -ممر سور نادي الزمالك  ٢٦

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا حروف الطباعھ و االكلیشھات ١٦جمیع منتجات الفئھ  - ١٦الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٨٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -حازم بسیونى وشریكھ مولفیرا للتصدیر 
 :انوــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة نصر  -شارع كامل الحارونى من احمد فخرى  ١٤

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٦جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - ١٦الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن رسم النجوم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٨٠٤٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة   -ایس مان  -الشركة المصریة لتصنیع المواد الغذائیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  ١٨شارع  - ٣٩قطعة رقم   -المنطقة الصناعیة الثالثة  -مدینة السادس من أكتوبر 

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٦مطبوعات الشركة بالفئة  - ١٦الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٨٠٥٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة  -ایس مان  -الشركة المصریة لتصنیع المواد الغذائیة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
  ١٨شارع  - ٣٩قطعة رقم   -المنطقة الصناعیة الثالثة  -وبر مدینة السادس من أكت

 ١٦ : المةــــــات العـــفئ
 

 ١٦مطبوعات الشركة الواردة بالفئة  - ١٦الفئة 
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 ناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الص

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٨٩٤٤١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٥/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة-یف للعزل الحرارى ومواد التعبئة  ش م م  شركة بنى سو
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ٣٦،  ٣٥،  ٣٤. ٣٣القطع ارقام -المنطقة الصناعیة -بیاض العرب -مدینة بنى سویف 

 بنى سویف   -  ٣٨،  ٣٧، 
 ١٧ : المةــــــات العـــفئ

 

 غیرھا دون  ١٧الفوم الوارد بالفئة   - ١٧الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عبالتعدیل أو النشر أو إعادة الط منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١٥١٤٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠٣/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصرى الجنسیة-فرد  -اسماعیل احمد اسماعیل على عبد اهللا 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة  -الدقى  -ش حسین واصف  ١

 ١٧ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١٧المنتجات البالستیكیة بالفئة  - ١٧الفئة 
 

والرسم فى الوضع العادى كال على حدى A٣- ٣االشتراطات        :      التنازل عن الحروف ایة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنھا طلب رق
 

    ٠٣٢٣٢١٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠٩/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

جرین سیتى لالستیراد والتصدیر والمقاوالت  -نادیة عطیة رمضان القط وشریكیھا  
 شركة توصیة بسیطة  -العامة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عمارات ابو طالب السیدة زینب القاھرة ٦
 ١٧ : المةــــــالعات ـــفئ

 

 دون غیرھا محافظة للبیئة    ١٧اكیاس بالستیك الواردة بالفئة  - ١٧الفئة 
 دون غیرھا محافظة للبیئة ١٧اكیاس بالستیك وغیر بالستیك  بالفئة 

 
التنازل عن كلمات  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

عل حدى العالمة كل
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنھ بالنقل أ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٥٥٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة فرنسیة -نورمالو 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 كمبس ، فرنسا ٦٨٦٨٠رو دو سایبس 

 ١٧ : المةــــــات العـــفئ
 

وت الواح للعزل الصوتى لوحات امتصاص الصوت عزل مواد عازلة للص - ١٧الفئة 
صوتى للمبانى اغطیة حائط ماصة للصوت اغطیة اسقف ماصھ للصوت مواد وادوات 

 دون غیرھا ١٧عازلة للصوت بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦١١٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 الطارق للسیارات ش م م شركة مساھمة مصریة
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 اكتوبر ,مصر ٦ - ٤٤الي  ٣٤مول مجمع العرب وحدة من رم  -میدان جھینة 

 ١٧ : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات بالستیكیة  -مواد بالستیكیة متشكلة بالبثق لالستعمال فى التصنیع   - ١٧الفئة 
رقائق او صفائح ( اغطیة بالستیكیة لیست للتغلیف ) اغطیة بالستیكیة فى  فى شكل

اغطیة بالستیكیة فى شكل رقائق لالستخدام  -شكل رقائق او صفائح مطلیة بمادة الصقة 
اغطیة بالستیكیة فى  -فى عملیات التصفیح ( التغلیف ) بما فى ذلك طالء المركبات 

مواد بالستیكیة فى شكل صفائح لطالء  -كبات شكل رقائق او صفائح لطالء اسطح المر
 -رقائق واقیة بما فى ذلك اغطیة ( رقائق بالستیكیة لحمایة طالء السیارات  -المركبات 

رقائق  -مواد بالستیكیة فى شكل رقائق او صفائح الستعماھا على اسطح المركبات 
وعیوب االسطح  صفائح واقیة لمنع الخدوش -رقائق لحمایة الطالء  -لحمایة االسطح 

 دون غیرھا ١٧ألواردة بالفئة 
 

كال على A Gالتنازل عن الحروف ایة جى  -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 
حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز الت - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٧٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مصرى  -فرد  -المجد لالستیراد والتصدیر  -د المقصود مجاھد القیران مجدى كامل عب
 الجنسیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اول  -شارع محمود عبد العظیم بملك/كامل عبد المقصود مجاھد  -میدان الطمیھى 
 الدقھلیة  -المنصورة 

 ١٧ : المةــــــات العـــفئ
 

مواد تغلیف وحشو وعزل وجمیع منتجات الفئة  -كیة مواد ومنتجات بالستی - ١٧الفئة 
)١٧( 

 
االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٨٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة   -م )  مركز اللولو  ( ش ذ م 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ١٧ : المةــــــات العـــفئ
 

المطاط والغاتابرشا والصمغ واالسبستوس والمیكا غیر المعالج وشبة المعالج  - ١٧الفئة 
ستیكیة وراتنجات متشكلة بالبثق لالستعمال في والبدائل لجمیع ھذه المواد ، مواد بال

 التصنیع ، مواد تغلیف وحشو وعزل ، انابیب وقنوات وخراطیم مرنة غیر معدنیة 
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 والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة 

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٧٨٤٣٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/٠٩/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ة بوالیة دیالویر ش مساھمةمؤسسة قائم -شركة كروكس انك 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیة ٨٠٥٠٣كو  -مونارك بارك باالس نیووت  ٦٣٢٨

 ١٨ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا١٨جمیع المنتجات الواردة  بالفئة  - ١٨الفئة 
 

-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عأو إعادة الطبالتعدیل أو النشر  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٧٨٤٣٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/٠٩/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة -شركة كروكس انك مؤسسة قائمة بوالیة دیالویر 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الوالیات المتحدة االمریكیة - ٨٠٥٠٣نیووت كو  -مونارك بارك باالس  ٦٣٢٨

 ١٨ : المةــــــالعات ـــفئ
 

 دون غیرھا١٨كافة الخدمات الوارده بالفئة  - ١٨الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٨٠٤٥٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/١٠/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

دودة المسئولیة مؤلفة طبقا لقوانین شركة مح -جوانجزھو اوكنج لیذر كو .، لیمتد 
 جمھوریة الصین الشعبیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

زیبن روود ، یانج جوانج روود ، شیلینج تاون، ھوادو دیستریكت، جوانجزھو ،  ٦رقم 
 جمھوریة الصین الشعبیة 

 ١٨ : المةــــــات العـــفئ
 

مدرسیة حقائب صغیرة للوثائق واالوراق جلود حیوانات محافظ نقود حقائب  - ١٨الفئة 
حقائب ید احزمة جلدیة (للسروج) حقائب صغیرة للسفر حقائب للریاضة حقائب ظھر 

دون  ١٨المظالت عصى خیزران اكیاس جلدیة انبوبیة لصنع السجق الواقعة بالفئة 
 غیرھا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩٨٩٣٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/٠٢/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -ایجى بوكس للتوریدات  -خالد خلیل سید محمد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 ش السالم من الحریة جسر السویس ٥٧ -عین شمس  

 ١٨ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ١٨المصنوعات الجلدیة الواردة فى الفئة  - ١٨الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٧٧٧٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٧/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست وقائمة طبقا لقوانین  -شركة امواج ش م ع م 
 سلطنة عمان

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مسقط سلطنة عمان  ١١١ید المركزى مكتب بر ٣٠٧صندوق برید 
 ١٨ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ١٨المنتجات الجلدیھ وھذه المنتجات وارده بالفئھ  - ١٨الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٧٧٢٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة المسئولیة -ى ، لیمتد سانریو كمبان
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الیابان -كو , طوكیو  -أوساكى , شیناجاوا  ١-٦-١

 ١٨ : المةــــــات العـــفئ
 

الجلود المدبوغة و الجلود المدبوغة المقلدة و المنتجات المصنوعة من ھذه   - ١٨الفئة 
؛ جلود الحیوانات ( الخام ) و المدبوغھ ؛ المواد و غیر الواردة فى فئات أخرى 

الصنادیق و حقائب السفر ؛ المظالت و الشماسى و عصى السیر ؛ السیاط و أطقم الخیل 
و السروج ؛ أطواق و رسن جلدي ومالبس للحیوانات ؛ حقائب ؛ أكیاس النقود ؛ محافظ 

قائب التسوق و حقائب وجرابات ؛ حقائب صغیرة ؛ حقائب الظھر ؛ حقائب المالبس ، ح
، أحزمة جلدیة ؛ أحزمة الكتف ، األحزمھ ، عصي خیزران ؛ محافظ للبطاقات [محافظ 

جیب] ، أطواق للحیوانات أو الحیوانات األلیفة ؛ مخرمات مصنوعة من الجلود 
المدبوغة و الجلود المدبوغة المقلدة ؛ حقائب صغیر لمستحضرات التجمیل ؛ كمامات 

مدرسیة ؛أحزمة ؛ مقابض حقائب السفر ؛ حقائب السفر ،  ألفواه الحیوانات ؛ حقائب
أطقم ( أدوات ) السفر ؛ صنادیق ثیاب سفریة ؛ أغطیة الشماسى ؛ مقابض الشماسى ؛ 

قواعد لعصى السیر ؛ أحزمة ألمتعة السفر ؛ حقائب الشاطئ ؛ محافظ األوراق ؛ 
لمدبوغ المقلد ؛ حقائب الید الصنادیق و العلب من الجلد المدبوغ أو ألواح الجلد أو الجلد ا

؛ سیور جلدیة ؛ العصى التى تستخدم فى ریاضة تسلق الجبال ؛ علب الموسیقى ؛ شنط 
التسوق الشبكیة؛ حقائب الظھر ؛ حقائب مدرسیة ؛ حقائب العدد المصنوعة من الجلد 

المدبوغ و الجلد المدبوغ المقلد [فارغة] ؛ حقائب صغیرة للسفر ؛ حقائب الصید ؛ 
ائب و أغلفة و أكیاس مصنوعة من الجلد للتعبئة ؛ أغطیة األثاث المصنوعة  من الحق

الجلد المدبوغ أو الجلد المدبوغ المقلد ؛ أطر حقائب الید ؛ حقائب حمل األطفال ؛ حقائب 
التسوق المزوده بعجالت ؛ علب مفاتیح ؛ حقائب للریاضة ؛ مالبس للحیوانات اإللیفة ؛ 

الت وحقائب لحمل األطفال ؛ أغطیة للحیوانات ؛ مقود و أمعاء لصنع السجق ؛ حما
رسن وأطقم حیوانات للحیوانات األلیفة والحیوانات ؛ أطر جزادین (محافظ) ؛ محافظ 

 دون غیرھا ١٨بطاقات األعمال ؛ راندسلس [الحقائب المدرسیة الیابانیة] الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٨٦١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -محمد عمرو مفید الدیب 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االسكندریة -ش لومومبا   ٣٢

 ١٨ : المةــــــات العـــفئ
 

 )١٨جمیع المنتجات الواردة بالفئة ( - ١٨الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -:        االشتراطات      
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 ات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالم

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٨٦٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -محمد عمرو مفید الدیب 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 سكندریةاال -ش لومومبا   ٣٢

 ١٨ : المةــــــات العـــفئ
 

 )١٨جمیع المنتجات الواردة بالفئة ( - ١٨الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٣٦٥٨٦١مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عیل أو النشر أو إعادة الطبالتعد منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٤٥٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٨/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة مؤلفة طبقا لقوانین الجزر  -شركة ریتال وورلد لیمتد
 البریطانیة العذراء

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، بالم جروف ھاوس ، ویكھامز كیى ، رود تاون ، تورتوال ، الجزر البریطانیة  ١لیفیل 
 عذراءال

 ١٨ : المةــــــات العـــفئ
 

 )١٨الجلود بانواعھا وامتعة السفر وكافة المنتجات الواردة بالفئة ( - ١٨الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٨٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 االمارات العربیة المتحدة -دبى  -مركز اللولو( ش ذ م م ) 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ١٨ : المةــــــات العـــفئ
 

الجلود المدبوغة وتقلید الجلود المدبوغة ، جلود الحیوانات الخام او المدبوغة  - ١٨الفئة 
ت والشماسى ، عصى المشي ، السیاط ، الحقائب السفریة وحقائب الحمل ، المظال

 دون غیرھا ١٨واطقم الحیوانات والسروج ، اطواق ورسن ومالبس للحیوانات .الفئة 
 

--------االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا المل - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٠٤٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٨/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن  -شركة لفلى  -عباس حلمي و شركاه  ھیام
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -العجوزه  -سور نادي الزمالك  -شارع الحجاز  ٧٤،  ٧٥

 ١٨ : المةــــــات العـــفئ
 

دون  ١٨الشنط بالفئة  -االحزمھ  -الحقائب  -المصنوعات الجلدیة  -الجلود  - ١٨الفئة 
 غیرھا

 
منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -راطات        :      االشت
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩١٦٢٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٨/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مؤسسة منظمة وقائمة تحت قوانین كوریا -سامسونج سى اند تى كوربورایشن 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
) ،  ٩٥٦ - ١٣٧غو ، سیول ، (  -سیوشو  -جیل  - ٧٤دایرو  -، سیوشو  ١٤

 جمھوریة كوریا
 ١٩ : المةــــــات العـــفئ

 

حجر صناعى ، قوالب غیر معدنیة للبناء ، الواح جداریة من جص ، غیر  - ١٩الفئة 
بناء ، مواد غیر معدنیة لتكسیة معدنیة للبناء ، بطانات غیر معدنیة للجدران الغراض ال

الجدران الغراض البناء ، لوحات بناء غیر معدنیة ، مواد تكسیة غیر معدنیة للبناء ، 
مواد بناء غیر معدنیة ، مواد غیر معدنیة لالستخدام الخاص فى البناء او االنشاء ، 

واد بناء ساللم غیر معدنیة ، مواطئ ( درجات ) معدنیة للسلم ، مقابض الدرابزین ، م
غیر معدنیة ، ارضیات خشبیة ، ارضیات غیر معدنیة ، الواح الجدران غیر معدنیة ، 
الواح الحائط غیر المعدنیة ، كسوات غیر معدنیة للجدران الداخلیة ، الواح لالرضیات 

الخشبیة ، ارضیات خشبیة والواح بالط ، اسقف غیر معدنیة ، بالط غیر معدنى ، 
دران الغراض البناء ، بالط غیر معدنى للبناء ، بالط غیر بالطات غیر معدنیة للج

معدنى لالرضیات ، بالط السیرامیك لالرضیات والبطانات ، بالط السیرامیك 
لالرضیات والواجھات ، بالط السیرامیك الرضیات البالط واالغطیة ، كونترتوب ( 

 ١٩سطح المنضدة / الحاجز ) والواردة بالفئة 
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 ةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعی

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٩٥٠٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 دبى االمارات العربیةالمتحدة   -شركة منطقة حرة  -دانوب لمواد البناء ش م ح 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دبى االمارات العربیة المتحدة ١٨٠٢٢ب  -ص 

 ١٩ : المةــــــات العـــفئ
 

اسقف  -ورق مقوى للبناء  -خشب للبناء  -ورق للبناء -ألواح لالرضیات   - ١٩الفئة 
معبر غیر معدنى  -أطر غیر معدنیة لالبواب  -اسقف غیر معدنیة للمبانى  -غیر معدنیة 

شرائح من الخشب  -ارضیات خشبیة مزخرفة  -الواح لالرضیات الخشبیة المزخرفة  -
الواح غیر معدنیة  -خشب قابل للتشكیل  -رخام  -اح خشب منشور الو -جرانیت  -

 -خشب منشور  -قطع خشبیة ( للنجارة ) خشب مصنع  -الواح خشبیة للبناء  -للبناء 
الواح خشب  -مواد غیر معدنیة لكسو الجدران الداخلیة  -قشور خشب  -خشب مشغول 

خشب نصف مشغول  -ب الواح من لب الخشب للبناء قشور خش -بالط من الخشب  -
 دون غیرھا ١٩الفئة 

 
على حدى bulding material company NO١االشتراطات        :      التنازل 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٥٥٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة فرنسیة -نورمالو  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 فرنسا  -كمبس  ٦٨٦٨٠  -رو  دو سایبس 

 ١٩ : المةــــــات العـــفئ
 

اسقف معلقھ (غیر معدنیة) مواد بناء (غیر معدنیة) حواجز غیر معدنیة  - ١٩الفئة 
اسقف غیر معدنیة مبانى متنقلھ غیر معدنیة منصات المعارض (غیر معدنیة) بالفئة رقم 

١٩ 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٥٥٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة فرنسیة -نورمالو 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 فرنسا -كمبس   ٦٨٦٨٠  -رو  دو  سایبس 

 ١٩ : المةــــــات العـــفئ
 

ر معدنیة اسقف غیر معدنیة مبانى متنقلھ مواد بناء (غیر معدنیة) حواجز غی - ١٩الفئة 
  ١٩غیر معدنیة منصات المعارض (غیر معدنیة) بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب نسخ أومنھ بالنقل أو ال ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٥٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٣/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة فرنسیة -نورمالو 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 كمبس ، فرنسا ٦٨٦٨٠و دو سایبس ر

 ١٩ : المةــــــات العـــفئ
 

مواد بناء (غیر معدنیة ) حواجز غیر معدنیة ، اسقف ، غیر معدنیة ، مبانى  - ١٩الفئة 
 دون غیرھا ١٩متنقلھ غیر معدنیة منصات المعارض (غیر معدنیة) بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٨٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -مركز اللولو  ( ش ذ م م )  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ١٩ : المةــــــات العـــفئ
 

) ، انابیب قاسیة غیر معدنیة للمبانى ، اسفلت وزفت مواد بناء (غیر معدنیة - ١٩الفئة 
 وقار ، مبانى غیر معدنیة قابلة للنقل ، نصب (مجسمات) غیر معدنیة .
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءمع ھذا الملف أو أي جز ال یجوز التعامل - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٩٥٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٧/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیھ محدودة -براند شیرد سیرفیسز ال ال سى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
،   ٣٠١٥٢، كینیساو ، جورجیا ١-كوب انترناشیونال درایف ، سویت ایھ  ١٣٢٥

 الوالیات المتحدة االمریكیة
 ١٩ : المةــــــات العـــفئ

 

مواد بناء غیر معدنیة منصات الوصول والعمل اجھزة حاجزة على ھیئة  - ١٩الفئة 
دة وسكك واقیة سالسل الواح تغطیة سیاجات قوالب لصب الخرسانة درابزین اعم

للممرات الواح من السیاج الخشبى ساللم اغطیة لفتحات خطوط االنابیب مواد یناء غیر 
معدنیة وادوات بناء غیر معدنیة تحدیدا سقاالت ومغالقات غیر معدنیة داخلیة وخارجیة 

ات الواح وقوالب لصب الخرسانة سقاالت وقوالب مؤقتة على ھیئة سقاالت دعام
منصات لالستخدام فى لنصب سقاالت البناء منصات اعمال الرفع مسبقة التصنیع غیر 

معدنیة منصات عمل معلقة مسبقة التصنیع غیر معدنیة دعامات اسقف على ھیئة 
عوارض بالط والواح لالسقف سقاالت ودعامات تحدیدا سقاالت مقطعیة انبوبیة 

نظامیة انبوبیة وانابیب وسقاالت ودعامات كالبیة ممرات الومنیوم على ھیئة وسقاالت 
الواح قوالب مؤقتة ارضیات مؤقتة غیر معدنیة طرق معبدة مؤقتة على ھیئة الواح غیر 

معدنیة توضع على الطرق تحت االنشاءات صنادیق االدوات الواح تغطیة للخنادق 
الرجل مناصب ثالثیة القوائم الواردة بالفئة وقوائم انضغاطیة للخنادق مساند مزدوجة ا

 دون غیرھا ١٩
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١٠٩٥١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٠/١٢/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 سعودى الجنسیة -فردى  -لصاحبھا رعد بن نزار بن حامد الشریف  -الرعد للزجاج 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
الھرم  ١١٥مكتب  ١١الدور  ١٣ش الملك یصل محطة حسن محمد برج رقم  ٣٢٨

 الجیزة
 ٢٠ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٢٠الزجاج ألوارد بالفئة  - ٢٠الفئة 
 

االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

302 
 

 ماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة والن

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١٥٩٩٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٣٠/٠٣/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة متروماركت للتجارة والتوزیع 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجیزة -االھرام   -شارع العریش ١

 ٢٠ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢٠جمیع منتجات الفئة  - ٢٠الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 ععادة الطبالتعدیل أو النشر أو إ منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

  العالمة

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٠٦٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٥/٠٩/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة   -شركة اطلس لصناعة األثاث  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
، عمان ،  ١١١٨١ -  ٢٠٤٢ص. ب   -  ٢٣ماركا / شارع عتبة السلمى مبنى رقم 

 دناالر
 ٢٠ : المةــــــات العـــفئ

 

األثاث والمرایا واطارات الصور ، المراتب الھزازة والمراتب ذات الزنبرك  - ٢٠الفئة 
والمراتب من القش ، االسرة واأللواح األمامیة لھا واالسرة الھزازة الوسائد والمخدات 

 ى .والترد ضمن فئات أخر ٢٠وجمیع منتجات األثاث الواردة بالفئة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦١١٣٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -ایمدج  -شركة مدینة المفروشات  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -االزھر  -الجمالیة  -شارع السلطان بن الصاحب  ١

 ٢٠ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢٠االثاث الوارد بالفئة رقم  - ٢٠الفئة 
 

 ٢٤٦٠٥١االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب بالنقل أو النسخ أومنھ  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٠٠٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مؤسسة فردیة تأسست وقائمة طبقًا لقوانین دولة االمارات العربیة  - شركة فالكون باك
 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربیة المتحدة - ٥٨٥٢ص.ب  - ١٥المنطقة الصناعیة رقم  -الشارقة 
 ٢٠ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٢٠جمیع المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٠الفئة 
 
العالمة مرتبطة مع  -طات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة  االشترا

وغیرھا  ١٩٨٤٨٩العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥٠٠٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ت وقائمة طبقًا لقوانین دولة االمارات العربیة مؤسسة فردیة تأسس -شركة فالكون باك 
 المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربیة المتحدة - ٥٨٥٢ص.ب  - ١٥المنطقة الصناعیة رقم  -الشارقة 
 ٢٠ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٢٠جمیع المنتجات الوارده بالفئة  - ٢٠الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -نح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة االشتراطات        :      م
وغیرھا  ١٩٨٤٨٩العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءیجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جزال  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥١٥٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -للزجاج والبللور  مصنع االتحاد العربى  -طارق صبح على حسن الجنیدى وشركاه 
 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -شارع الوایلى  ٢٠حالیا  -العباسیة  -شارع زاید المنطقة الصناعیة  ٥
 ٢٠ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٢٠الزجاج الوارد بالفئة  - ٢٠الفئة 
 

االشتراطات        :      التنازل عن الحروف كال على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٥١٥١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٢/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

  -مصنع االتحاد العربى للزجاج والبللور   -طارق صبح على حسن الجنیدى وشركاه 
 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة  -شارع الوایلى  ٢٠حالیا  -العباسیة  -شارع زاید المنطقة الصناعیة  ٥
 ٢٠ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٢٠الزجاج الوارد بالفئة  - ٢٠الفئة 
 

٣٦٥١٥٠االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة 
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 لتجاریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات ا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٦٦٨٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -مركز اللولو  ( ش ذ م م )  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 دولة االمارات العربیة المتحدة  -دبي  ٦٠١٨٨ص ب 

 ٢٠ : المةــــــات العـــفئ
 

النقل االثاث والمرایا واطارات الصور ، حاویات غیر معدنیة ، للتخزین او  - ٢٠الفئة 
، العظام او القرون او عظم الحوت او عرق اللؤلؤ المشغول وشبة المشغول ، الصدف ، 

 المرشوم ، الكھرمان االصفر 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عو النشر أو إعادة الطبالتعدیل أ منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٢١٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٢/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة -م )  شركة یوجا للمراتب والمفروشات (ش م
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 مركز بلبیس الشرقیھ -شارع سلیمان البطریق  -الدور االرضى  - ١شقھ 

 ٢٠ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢٠المراتب الواردة بالفئة  - ٢٠الفئة 
 

التنازل عن البیان  -بالنماذج  منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة -االشتراطات        :      
وغیرھا ٣٦٠٤١٣العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -التجارى 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٨٥٠٣٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٠/٠٢/٢٠١٣ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 لیة محدودةشركة اماراتیة ذات مسئو -اورانج غالیرى للتجارة العامة ش ذ م م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االمارات العربیة المتحدة -دبى  ٤٢٠٣٧ب  -ص 

 ٢١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ماعدا المنتجات المصنوعة من الزجاج ٢١جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 

بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءأي جز ال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٤١٤٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/٠٦/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصري الجنسیة  -فردى  -ممدوح ناجح عدلى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -الشرابیة  -ش حسنى  ١٨

 ٢١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا  ٢١جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢١الفئة 
 

التنازل عن   --االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج  
التنازل عن الرسم   --مقطعى العالمة كال على حدى  
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١٢٣٠٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠١/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة  مساھمة مصریة  -شركة االھرام لصناعة االلومنیوم  ش.م.م  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 االسكندریة -اللبان   -ش الباب االخضر  ٣٥

 ٢١ : المةــــــات العـــفئ
 

الفلون واالستانلس وخالفھ بالفئة المنتجات واالوانى المنزلیة من األلومنیوم و - ٢١الفئة 
  ٢١رقم 

 
وغیرھا ١١٢٢٩٧االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣دد ع

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١٢٣١٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠١/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 كة مساھمة مصریةشر -شركة االھرام لصناعة االلومنیوم 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 اسكندریة -ش الباب االخضر اللبان  ٣٥

 ٢١ : المةــــــات العـــفئ
 

المنتجات واالوانى المنزلیة من األلومنیوم والفلون واالستانلس وخالفھ بالفئة  - ٢١الفئة 
٢١  

 
 ٣١٢٣٠٩االشتراطات        :      العالمة مرتبطة بالعالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٧٧٢٦ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة المسئولیة -سانریو كمبانى ، لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الیابان -كو ، طوكیو  -أوساكى ، شیناجاوا  ١-٦-١

 ٢١ : المةــــــات العـــفئ
 

أدوات و أوانى و أوعیة لإلستعمال المنزلى و للمطبخ ، أمشاط و أسفنج ،   - ٢١الفئة 
فراشي ( عدا فراشي التلوین أو الدھان ) ، مواد صنع الفراشي ، أدوات تنظیف ، سلك 

جلى ، زجاج غیر مشغول ، و زجاج شبھ مشغول ( عدا الزجاج المستعمل فى المبانى ) 
اجیة و أوانى خزف صینى و أوانى خزفیھ ، أحواض استحمام لألطفال ( ، أوانى زج

قابلة للحمل ) ، سالل لإلستخدام المنزلى ، األقداح ، اقفاص الطیور ، خالطات غیر 
كھربائیھ ، لوحات المكاوى ، قرب أو دالء ، أدوات فتح الزجاجات ، أغطیة للزجاجات 

أو الزجاج أو الكریستال  أو الخزف أو مصنوعھ من أو بواسطة السیرامیك أو الصینى 
التراكوتا (الفخار) أو البورسلین ، الزجاجات ، أوانى ، صنادیق الصابون ، ألواح الخبز 
، دالء ( سطول ) علب ( صوانى ) ، أقفاص للحیوانات األلیفھ المنزلیة ، قوالب الكیك ، 

صنادیق للحلویات ،  قوالب كعك الوفل ، طفایات الشمع ، حلقات الشمع ، شمعدانات ،
علب األمشاط ، حلى من الخزف الصینى ، خزف صینى ، أعواد األكل،  مناشر 

للمالبس ، فاردات للمالبس ، قطع قماش للتنظیف ، صوانى ، خالطات كوكتیل ، فالتر 
القھوة ، مطاحن القھوة ، أباریق  قھوة ، أطقم القھوة ، غالیات القھوة ، أمشاط كھربائیة 

ربائیة ، أمشاط للحیوانات  حقائب المعجنات ، قوالب للطھى ، أوعیھ طھى ، أمشاط كھ
، أسیاخ شى ، دالء ثلج ،  مبردات محمولة ، أجھزة تبرید الطعام تحتوى على سوائل 

تبدیل للحرارة لألغراض المنزلیة ، فتاحات لسدادات الفلین ، أوعیة لحفظ و حمل 
وعیة الزھور ، أوانى فخاریة ، أكواب  ، أدوات التجمیل ، أغطیة لألطباق ، أغطیة أل

ألواح تقطیع  للمطبخ ، أنیة للشرب (مصافق) ، قالیات عمیقة غیر كھربائیة ، أطباق 
للصابون ، موزع (أوعیة تصریف) للصابون ، قواریر شرب ، مرایا و معالق و أوانى 

زھور ،  ، مناشر تجفیف للغسیل ، صنادیق نفایات ، أكواب للبیض ، معالف ، أوعیة
مصائد ذباب ، قفازات لألغراض المنزلیة ، أقداح ، مباشر ، صوانى شى غیر كھربائیة 
، اوعیة معزولة حرارًیا ، سخانات غیر كھربائیة لرضاعات األطفال ، حوامل الزھور 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

و النباتات ، أوعیة تسخین ، دالءات ثلج ، قولب قطع ثلج ، أغطیة أللواح الكي ، أباریق 
كھربائیة ، قواعد سكاكین ، صوانى دوارة ، أطقم مشروبات ، صنادیق ، غالیات غیر 

الوجبات ، حوامل بطاقات قوائم الطعام ، علب الطعام ، مالعق خلط ، مماسح ، حوامل 
منادیل ، حلقات منادیل ، فوھات لخراطیم رش المیاه ، وسائد للتنظیف مقالى ، أطباق 

للبرفانات و العطور و الزیوت العطریة  ورقیھ قواطع معجنات ، مطاحن فلقل ، محارق
و العطریات ، بخاخات عطور ، رشاشات العطور ، سالت الرحالت ، حصاالت 

صغیرة ، أغطیة لألوعیة ، أوعیة ، طناجر ضغط للطھى ، صنادیق نفایات ، خالطات 
الملح و خالطات الفلفل ، قدور خزفة ، صحون فناجین ، مغارف كبیرة لسكب الطعام ، 

ت جلى ، فراشي حالقة ، فرادات للقمصان ، فراشي لألحذیة ، لبیسات أحذیة ، وسادا
قوالب لألحذیة ، غرابیل كبیرة للحبوب ، أدوات إلمتصاص الدخات لألغراض  

المنزلیة ، حوامل صابون ، أوعیة للصابون ، أطقم بھارات ، حوامل أسفنجات ، أسفنج 
اكل من البورسلین أو الفخار أو الزجاج لألغراض المنزلیة ، أرفف لفرش الحالقة ، ھی

، ھیاكل صغیرة من البورسلین أو الفخار أو الزجاج ، مصافي ، مماقن لسقایھ الزھور 
و النبات ، أدوات مائدة ، أحواض ، كرات لحفظ الشاى ، علب الشاى ، أوعیة لسكب 

وامل ورق الشاى ، أطقم الشاى ، أوعیة الشاى ، فراشي للتوالیت ، علب التوالیت ، ح
التوالیت ، أسفنجات توالیت ، أدوات توزیع ورق التوالیت ، أواني توالیت ، فراشي 

األسنان ، فراشي كھربائیة لألسنان ، حامالت عیدان تنظیف األسنان ، عیدان تنظیف 
األسنان ، قضبان وحلقات المناشف ، صنادیق نفایات ، صوانى قش ، صوانى 

ة  ، مكاوى بناطیل ، فرادات بناطیل ، زجاجات فارغة لألغراض المنزلیة ، أوانى مائد
، علب تجمیل مجھزة ، مزھریات ، محمصات كیك الوفل و الكعك غیر كھربائیة ، 

محمصات طھى و خبز غیر كھربائیة  ، ألواح الغسیل ، أحواض للغسیل ، أوعیة لرش 
البورسلین أو الفخار  المیاة ، أجھزة لرش المیاه ، أجھزة للتلمیع بالشمع ، أعمال فنیة من

أو الزجاج ، حلى للزینھ للنوافذ و األبواب مصنوعة من أو بوسطة السیرامیك  أو 
الخزف الصینى أو الزجاج أو الكریستال أو الخزف أو الفخار أو البورسلین ، صنادیق 

أو حاویات للوجبات ، مصائد فئران ، خیوط لألسنان ، أربطة و أحزمة  لصنادیق 
حاویات المنزلیة أو المطبخ ، حاویات للعطور و المواد العطریة ، الوجبات و ال

زجاجات الحفظ ، صنادیق زجاجیھ ، مكانس ، منتجات الفراشي ، أطباق الزبد ، أغطیھ 
ألطباق الزبد ، سخانات ، أدوات تنظیف ( تعمل یدویا ) ، مالقط غسیل ، صنادیق حفظ 

ت للطھى غیر كھربائیة  ، فراشي الحراره محمولھ ، أوعیة غیر كھربائیة ، أدوا
للحواجب ، فراشي ألردیة القدم ، أوانى للقلى ، مصافى مخروطة الشكل ، قفازات 
لتھذیب الحدائق ، قواریر زجاجیھ ( كأوعیھ ) ، قواریر عازلھ ، قطن ذر مساحیق 
التجمیل  ، خالطات ، مصافى شاى غیر مصنوعة من المعادن الثمینھ ، بطانات و 

غراض المنزلیة و المطبخ ، خطافات و مضارب  غیر كھربائیة ، أوانى صفائح لأل
معدنیة لتحضیر الثلج و المشروبات المثلجة ، قاطع الكعك ( البسكویت ) ، قواریر و 

قواعد قواریر ، مساحات األتربھ ، خالطات الكوكتیل ، علب مساحیق التجمیل ، علب 
لورقیة مصنوعة من الخشب أو األقراص أو الحبوب ، صنادیق ، أغطیة للعلب ا

البالستیك ، أرفف لفراشي األسنان ، حاویات منزلیة ، أواني منزلیة ، أطقم القھوة ، 
أوعیھ للقھوة غیر كھربائیة ، أوعیھ المطبخ ، أدوات المائدة بخالف السكاكین والشوك 

والمالعق ، علب و صنادیق لألغراض المنزلیة ، علب أقراص [من الخشب أو 
تك] ، أدوات إزالة مساحیق التجمیل ، قصبة (مصاصة) للشرب ، أجھزة إزالة البالس

الروائح الكریھة لالستخدام الشخصي ، سالل النفایات الورقیة ، زبدیات ، أقداح بیرة ، 
أوعیة عازلة للحرارة ، أوعیة عازلة للحرارة للمشروبات ، أحواض [مربي داخلي 



 جھاز تنمیة التجارة الداخلیة
 
 
 

317 
 

 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

إبریق الشاى ، أجھزة كھربائیة لجذب وقتل  لألحیاء المائیة] ، أغطیة لحفظ حرارة
الحشرات ، مجرفات مستحضرات تجمیل، فتاحات زجاجات ، أدوات مائدة ، كسارات 

 ٢١البندق ، مالقط السكر ، مالقط الثلج ، صواني فطیر ، مغارف للنبیذ الواردة بالفئة 
 دون غیرھا
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 ة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجرید

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٢٢٢٧ 
 خ :ــــــــــــــــــتاریب

 

١٧/١٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة تاسست وقائمة طبقا  -الشركة السعودیة جواھر للتجارة 
 لقوانین المملكة العربیة السعدیة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عودیة,المملكة العربیة الس١١٣٢٣,الریاض  ١٠٠١شارع العلیا ,صندوق برید 
 ٢١ : المةــــــات العـــفئ

 

ادوات و اواني و اوعیة لالستعمال المنزلي و للمطبخ (لیست من معادن  - ٢١الفئة 
نفیسة او مطلیة بھا )أمشاط و اسفنج ,فرش (عدا فرش التلوین او الدھان )مواد صنع 
الفرش ,ادوات تنظیف ,سلك صلب للجلي ,زجاج غیر مشغول او زجاج شبھ مشغول 

(عدا الزجاج المستعمل في المباني )اواني زجاجیة و اواني خزف صیني و اواني 
 ٢١خزفیة غیر واردة في فئات اخري بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب أومنھ بالنقل أو النسخ  ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٨٥٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢١/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ة مساھمة مصریة شرك -شركة العربى للمعادن الحدیثة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -الموسكى  -العتبة  -بالرویعى  -شارع قطاوى  ١

 ٢١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢١جمیع منتجات الفئة  - ٢١الفئة 
 

----------االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٩٦٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة   -شركة العربى للمعادن الحدیثة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة     -العتبة  -الرویعى  -شارع قطاوى  ١

 ٢١ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢١جمیع منتجات الفئة  - ٢١الفئة 
 

ات        :      منح حق على االلواناالشتراط
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءھذا الملف أو أي جزال یجوز التعامل مع  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٧٩٦٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة   -شركة العربى للمعادن الحدیثة 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة     - العتبة -الرویعى  -شارع قطاوى  ١

 ٢١ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢١جمیع مننتجات الفئة  - ٢١الفئة 
 

------------االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٨٣٣٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠٣/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة خاصة ذات مسئولیة محدودة   -ي فیرا & فیلوس ال دي ایھ الومینوس مانویل ج
 مؤلفة وقائمة وفقا لقوانین البرتغال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سیزار البرتغال  ٩٠٦-٣٧٠١زونا اندستریال دي سیزار 
 ٢١ : المةــــــات العـــفئ

 

نزلیھ او للمطابخ اواني حاویات الاستخدام المنزلي او المطابخ ادوات م - ٢١الفئة 
 ٢١المطبخ لیست من معادن الثمینھ اواني الطبخ غیر كھربائیھ وجمیعھا بالفئة 
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 الصناعیة جریدة العالمات التجاریة والنماذج

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٩٩٥٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٩/١١/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

ش ذات مسئولیة  -لیب ھاى ) شركة العالمیة لتسویق مستلزمات النوم المحدودة ( س
 محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة العربیة السعودیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربیة السعودیة  -مدینة الریاض 
 ٢٢ : المةــــــات العـــفئ

 

كیاس الحبال والخیوط والشباك والخیام والمظالت والمشمع واالشرعھ واال - ٢٢الفئة 
والحقائب )(غیر الواردة بفئات أخرى )مواد التبطین  والحشو (عدا ما كان من المطاط 

دون  ٢٢او البالستیك )مواد النسیج من االلیاف الخام وجمیع المنتجات الواردة بالفئة 
 غیرھا

 
 HIGHر التنازل عن البیان التجارى ھاي فایب -االشتراطات        :      منح حق خاص على االلوان 

FIBER على حدى
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالطب التعدیل أو النشر أو إعادة منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٦٨٤٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٧/٠٩/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیة محدودة  -ارض الرافدین للتجارة  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القلیوبیة -طریق بیجام  -شبرا الخیمة  -شارع فرحات عیسي  ٤٨

 ٢٤ : المةــــــات العـــفئ
 

منتجات النسیج غیر الواردة في فئات  -االقمشة و المفروشات بكافة انواعھا  - ٢٤الفئة 
اغطیة من النسیج لالثاث و  -الستائر من النسیج  -اغطیة االسرة و الموائد  -اخري 

 ٢٤جمیع منتجات الفئة 
 

لب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج االشتراطات        :      منح الطا
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٨٢٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٥/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیھ محدودة  -شركة مصنع المدینة المنورة للسجاد واالحرامات 
 عربیة السعودیة تاسست وقائمة طبقا لقوانین المملكة ال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربیھ السعودیھ -المدینة المنورة  ٦٤٦٨ب  -المنطقة الصناعیة ص 
 ٢٤ : المةــــــات العـــفئ

 

المنسوجات ومنتجات النسیج غیر الواردة بفئات اخرى اغطیة الفراش  - ٢٤الفئة 
 ٢٤والموائد بالفئة 

 
في الوضع العادى  وحرف م   MINWAL:      التنازل عن منوال    االشتراطات      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب قل أو النسخ أومنھ بالن ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٧٩٠٤٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٦/٠٩/٢٠١٢ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 یونیسا امریكا ، انك شركة مساھمة مؤسسة طبقا لقوانین والیة دیالویر
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
الوالیات المتحدة  ٣٣١٢٦میامى فلوریدا  ١٢٥سویت  ٧ان . دبلیو شارع رقم  ٦٧٠١

 االمریكیة 
 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٢٥االحذیة فى الفئة  - ٢٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٢٩٨٩٤٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٤/٠٢/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

الوالیات المتحدة  -تاسست وقائمة طبقا لقوانین والیة دیالویر  -شركة متحدة -انكو .انك 
 االمریكیة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الوالیات المتحدة االمریكیة -١٠٠٣٦تیمز سكویر نیویورك ان واى ٧
 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٢٥والبسة الراس وجمیع المنتجات بالفئة  المالبس والبسة القدم - ٢٥الفئة 
 

----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع ھذا الملف أو أي جز ال یجوز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠١٨٤٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠٤/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -رضا محمد ابراھیم عطیة 
 :انوــــــــــــــــــالعن

 
 شرقیة  -مركز الزقازیق -بھبناى 

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢٥المالبس الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٠٣٢٣٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٤/٠٦/٢٠١٤ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة مصریة -شركة ام ام للتجارة والتوزیع  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة  -قصر النیل  -ش صبرى ابو علم  ١٥

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا  ٢٥المالبس الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

---االشتراطات        :      
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 ریة والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجا

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١٦٥٠٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٩/٠٤/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد سورى الجنسیة -سامر محمد سمیر الخولى 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الجمھوریة العربیة السوریة  -دمشق 

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢٥جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عنشر أو إعادة الطبالتعدیل أو ال منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣١٦٩١١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/٠٤/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة ذات مسئولیة محدودة تأ سست وقائمة طبقا لقوانین  -نیك انوفات سى . في  
 ھولندا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الوالیات المتحدة  ٦٤٥٣ - ٩٧٠٠٥وان بورمان درایف ، بیفیرتون ، اورجون 
 االمریكیة 

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

دون  ٢٥المالبس والبسة القدم واغطیة رأس وھذه المنتجات واردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 غیرھا

 
-----االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٢٤٥٠٣ 
 :خ ــــــــــــــــــبتاری

 

١٨/١٠/٢٠١٥ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة عامة تأسست وقائمة طبقا لقوانین المغرب  -فولي فاشون اس ایھ 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 المغرب -الدار البیضاء  -فیال تزارین عین الذئاب  -جبل طارق  -زنقة  

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢٥ة القدم واغطیة الراس وجمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم المالبس والبس - ٢٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءجزال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي  - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٠٩٧٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة توصیة  -كركر لبیع المالبس الجاھزة  -محمد حسن على الشامى وشركاة  
 بسیطة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بورسعید-الشرق  ١/١و  ١محل رقم  -مبنى البرید االستثمارى  -شارع الجمھوریة   ٢
 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا  ٢٥المالبس الجاھزة الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 

ورة االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالص
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٤٧٩١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٥/٠٥/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة مساھمة بسیطة -بییر بالمان إس .أیھ .إس  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 فرنسا  -باریس  ٧٥٠٠٨اى ار ،  ١رو فرانسوا   ٤٤

 ٢٥ : ةالمــــــات العـــفئ
 

وزرات (مالبس)، مالبس نسیجیة لألطفال، ثیاب لالستحمام، روبات للحمام   - ٢٥الفئة 
(مصنوعة من قماش وبري)، أحزمة (مالبس)، سراویل قصیرة تصل حتى الركبة، 

سترات فضفاضة، بلوزات، سترات قصیرة تصل حتى الخصر، قمصان لصیقة 
جیة لالطفال الصبیان والبنات، سراویل بالجسم، جزم، ربطات عنق فراشیة، مالبس نسی

داخلیة قصیرة، سراویل داخلیة قصیرة (أثواب)، قمصان للعمل، بذالت للعمل، سراویل 
داخلیة قصیرة نطاق مرن، قبعات، سترات من صوف محبوك، سترات غیر رسمیة 

"كاجوال" تصل حتى الخصر، األجزاء السفلیة من الثیاب غیر الرسمیة، سراویل قطنیة 
ر رسمیة، جاكیتات غیر رسمیة، سراویل غیر رسمیة، قمصان غیر رسمیة، تنانیر غی

غیر رسمیة، بنطلونات غیر رسمیة، صدیریات غیر رسمیة، مالبس غیر رسمیة، 
مالبس غیر رسمیة لسكان المدن، قمصان كالسیكیة، ثیاب، مالبس، معاطف، جاكیتات 

اب، أحذیة للثیاب، بزات نظامیة طویلة، معاطف للثیاب، سراویل للثیاب، قمصان للثی
للثیاب، أثواب، البشاكیر، أثواب للسھرة، بذالت للسھرة، ألبسة القدم، مالبس نسائیة 

رسمیة، مالبس رسمیة للسھرة، بذالت رسمیة موصى علیھا، بنطلونات رسمیة موصى 
علیھا، مالبس رسمیة، مالبس من الفرو، قفازات، قبعات للعبة الغولف، عباءات، 

ت، أغطیة للرأس، جاكیتات للبس في المنزل، صدیري للبس في المنزل، مالبس قبعا
للمنزل، بنطلونات جینز، مالبس من قماش الجینز، مالبس للھرولة، أثواب من قطعة 

واحدة دون أكمام، مالبس محبوكة، مالبس محبوكة (مفصلة ومخیطة)، قمصان 
نارة، كسوة الطفل المولود محبوكة، قمصان محبوكة بالصنارة، مالبس محبوكة بالص

ولوازمھ(مالبس)، جاكیتات، جاكیتات جلدیة، سراویل جلدیة قصیرة، سراویل جلدیة، 
مالبس جلدیة، سراویل ألوقات الفراغ، مالبس داخلیة نسائیة، قمصان لصیقة بالجسم 
ذات أكمام طویلة، أزیاء للحفالت التنكریة، شباشب مالئمة، شباشب مالئمة مصنوعة 

وبري، مالبس لفترة الوالدة، لفاح یلف حول العنق "الشال"، ربطات عنق،  من قماش
مالبس برقبة، مالبس نسائیة للنوم، قمصان للنوم، مالبس للنوم، قمصان ذات قبة 

مفتوحة، مالبس لخارج المنزل، مالبس خارجیة، معاطف، سراویل، جاكیتات مقلنسة، 
للرأس، كنزات صوفیة " مندیل للجیب، قمصان بولو، غطاء اسطواني طویل 

البلوفرات"، بیجامات، معاطف للوقایة من المطر، مالبس للوقایة من المطر، مالبس 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

جاھزة لألطفال الصبیان والبنات، مالبس جاھزة للنساء، وشاحات، قمصان، أحذیة، 
أحذیة للھرولة أو لكرة القدم، أحذیة جلدیة، سراویل تحتیة قصیرة، سراویل قصیرة، 

كمام قصیرة، أغطیة رأس لالستحمام، تنانیر، شباشب، جوارب قصیرة، قمصان ذات أ
جاكیتات للریاضة، قمصان للریاضة، أحذیة للریاضة، مالبس للریاضة، مالبس 

ریاضیة ذات سدادة ومبطنة، مالبس محبوكة للریاضة، جوارب طویلة، قماش للبذالت، 
معرقة، قالنس للسباحة،  بذالت، حماالت السراویل (حمالة البنطلون)، سترات، قمصان

أزیاء للسباحة، أطقم للسباحة، مالبس للسباحة، مالبس موصى علیھا، مالبس علویة 
ذات قبة مجوفة دون أكمام، قمصان نص كم، ربطات، مالبس ضیقة یرتدیھا الراقص 

أو البھلوان، صدارات علویة، أثواب للجزء العلوي من المالبس، بنطلونات، بدالت 
تحتیة، قمصان تحتیة، مالبس تحتیة، أزیاء موحدة، مالبس مخملیة رسمیة، سراویل 

محبوكة " تریكو"، صدارات، صدریات، وشاحات صوفیة، شاالت صوفیة، قمصان 
محبوكة بذالت محبوكة، مالبس مضادة للماء، مالبس المطر، وجمیع ھذه المنتجات تقع 

 دون غیرھا ٢٥ضمن المنتجات المخصصة للنساء واألطفال الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٣٧٣٩١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٣/٠٧/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة تضامن -بلو ایزون للتصنیع ( عبد المھیمن محمد جندل دعاس و شركاه ) 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
المنطقة  - ١٣٠٣٧بلوك  ٣٣بالقطعة رقم البدروم و الدور االول فوق االرضى 

 القلیوبیة -مدینة العبور  -الصناعیة االولى 
 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 )٢٥المالبس الواردة بالفئة رقم ( - ٢٥الفئة 
 

كال على حدى وفى الوضع العادى  ٩٥االشتراطات        :      التنازل عن حرف  ب 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنھا
 

    ٠٣٤٣٠٣٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٥/١١/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ستاندر مودیل الستصالح االراضى والتجاره -شركة اثار حسن محمد وشریكھا 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 اسیوط -اسیوط ثان  -ش عثمان بن عفان  ٥٤

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢٥المالبس الوارده بالفئھ  - ٢٥ة الفئ
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 عالمات التجاریة والنماذج الصناعیةجریدة ال

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٣٣٧٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/١١/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة  -سبورتى جروب للمصنوعات الجلدیة  -مراد سید محمد عبد الجواد وشریكھ  
 تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

االردنیھ مدینة العاشر من رمضان  ٢المشروع االستثمارى رقم  - ٤الوحده رقم  
 الشرقیھ  

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢٥جمیع منتجات الفئھ  - ٢٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 علتعدیل أو النشر أو إعادة الطبا منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٤٧٩٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/١٢/٢٠١٦ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة  -كسانى  -مصطفى محمد السید محمود  
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القاھرة -مدینة نصر  -عمارات الفتح اخر عباس العقاد  ٧

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢٥مالبس جاھزه الواردة بالفئھ  - ٢٥الفئة 
 

٣٣٩٦٠٧العالمة مرتبطة مع العالمة رقم  -      االشتراطات        :
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٤٧٧٢٧ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠٢/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة محدودة المسئولیة -سانریو كمبانى ، لیمتد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 الیابان -كو ، طوكیو  -أوساكى ، شیناجاوا  ١-٦-١

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

المالبس ، لباس القدم ، و أغطیة الرأس و المرایل ، و مالبس السباحة ،   - ٢٥الفئة 
بدل السباحھ ، لباس الریاضھ ، المالبس مضادة للماء ، قفازات ، قفازات الواقیھ ، 

س الرضع ، سراویل لألطفال ، األحزمھ ، مالبس األطفال و الرجال و النساء ، مالب
الفوط القماشیھ للطفل ، صدیریات الطفل ( المریلھ ) غیر ورقیة ، مالبس النوم و 

البیجامات ، برانس الحمام ، الحماالت ، القبعات ، الكابات ، عواكس الشمس ، بیریھ 
(قبعات مستدیرة مسطة) ، أغطیة الرأس لالستحمام ، قفازات بدون الصابع ، أغطیة 

ذن ، لفاعات الرقبة ، أربطة العنق ، الكرافتات ، أربطة العنق على شكل أقواس ، لأل
البابیون ، الجوارب ، البنطلونات الضیقة ، حماالت الجوارب ، الجوارب ، حماالت 

السروایل و الجوارب ، األحذیة ، األحذیة الریاضیة ، الشباشب ، أحذیھ الشاطئ ، 
العمل ، المنادیل ، األربطة ( منادیل الرقبھ ) ، صنادل  مالبس الحفالت التنكریة ، أكمام

الحمام ، شباشب الحمام ، أحذیة التزحلق ، االحذیة ذات الرقبة الطویلة ( البوط ) ، 
شیاالت المالبس ( الحماالت ) ، مشدات الصدر ، بنطلونات قصیره ( مالبس ) ، 

الفرو ، أربطة الرأس ( مالبس  القمصان الداخلیة ، المعاطف ، أساور االكمام ، الشاالت
) ، أغطیة الرأس ، جاكیتات ( مالبس ) ، القمصان الصوفیھ ( الجیرسى ) المحبوكة 

،المالبس المحبوكة ( التریكو ) كنزات صوفیة ، المالبس الخارجیة ،المعاطف ، 
السراویل الداخلیة ، الجاكیتات الفرو ، البلوفرات ، الصنادل ، االوشحة الشیالن ، 

قمصان ، السلیبات ( مالبس داخلیة )  ، الجاللیب ، دعامات الكاحل (جوارب) ، أحذیة ال
برقبة طویلة (بوط) ریاضیة ، القمصان الصوف ( الجیرسھات ) الریاضیة ، البدل ، 

مالبس االستحمام ، القمصان النصف كم (تي شیرت) ، البنطلونات ، المالبس الداخلیة 
الصدریات ، بدل رطبة للتزلق على الماء ، أساور  ، المالبس الرسمیة الموحده ،

القمیص ( مالبس ) ، المالبس النسائیة الداخلیھ ، أحذیة الریاضھ البدنیة ، صدریات ( 
مالبس نسائیة داخلیھ ) مالبس الریاضھ البدنیة ، األوشحة ، مالبس راكبي الدراجات ، 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 دون غیرھا ٢٥أقنعة النوم  الواردة بالفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزال یجوز التعامل مع ھذا  - ٩٤٣عدد 

 
 

 مة العال

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٣٥٧٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠٦/٠٧/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -بینتو لتصنیع المالبس  -احمد رفاعى مصطفى خلیل 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القلیوبیة -قلیوب شارع دایر الناحیة  -سندیون  

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢٥جمیع منتجات الفئة  - ٢٥الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٥٧١١١ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٠/٠٩/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

شركة توصیھ  -سفیان غالب طالب سلھب وشریكة  -ناعھ االحذیھ والنعال الحدیثة لص
 بسیطة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القلیوبیة  -الطریق الزراعى  ١٨طریق القناطر ك 
 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٢٥جمیع المنتجات الواردة بالفئھ  - ٢٥الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة-االشتراطات        :      
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 ناعیةجریدة العالمات التجاریة والنماذج الص

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٠٨٣٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٦/١١/٢٠١٧ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 مصري الجنسیة -فرد  -مصنع سندریال فاشون  -عبد القادر عبد العزیز محمد النجار 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القلیوبیھ ملك عبد العزیز محمد -یم ناشد توفیق امام مستشفي القناطر الخیریھ تقس

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢٥المالبس الجاھزه الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على األلوان الموضحة بالنماذج 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عبالتعدیل أو النشر أو إعادة الط منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنھا طلب ر
 

    ٠٣٦٣١٦٤ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -مدار الزاجل للمالبس الجاھزة والجینز  -محمد ساطع محمد ریاض سحلول وشریكھ  
 شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 لقلیوبیةا -مدینة العبور  -المنطقة الصناعیة األولى  - ١٣٠١٣بلوك  ٤قطعة 
 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٢٥المالبس الجاھزة الواردة بالفئة   - ٢٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣١٦٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٠١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 ساطع محمد ریاض وشریكھ محمد -شركة مدار الزاجل للمالبس الجاھزة والجینز 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 القلیوبیة -مدینة العبور  -المنطقة الصناعیة األولى  - ١٣٠١٣بلوك  ٤قطعة 

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢٥مالبس الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

--------االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب و النسخ أومنھ بالنقل أ ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : عنھا طلب رقم قدم 
 

    ٠٣٦٣٦٨٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١١/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 -منار الزاجل للمالبس الجاھزة و الجینز  -محمد ساطع محمد ریاض سحلول وشریكة  
 شركة تضامن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المنطقة الصناعیة  ١٣٠١٣بلوك  ٤جزء من الدور الثانى بعد االرضى بالقطعة رقم 
 االولى مدینة العبور القلیوبیة

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 )٢٥مالبس جاھزة واردة بالفئة ( - ٢٥الفئة 
 

التنازل عن مقطعى العالمة كال على حدة -االشتراطات        :      
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٣٨٢٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

١٥/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 شركة ذات مسئولیھ محدودة تاسست وقائمة طبقا لقوانین اسبانیا -فیدوریتا  اس ال یو 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 كیرفیرا دیل ریو الھاما ( الریوجا ) اسبانیا ٢٦٥٢٠ایھ   ١بولیجونو  الریت بارسیال 

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 ٢٥المالبس ولباس القدم واغطیة الرأس وجمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءعامل مع ھذا الملف أو أي جزال یجوز الت - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٢١٥ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٢/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

 فرد مصرى الجنسیة -امین فھمي عبد السالم محمد 
 :وانــــــــــــــــــالعن

 
 عمارات رابعھ العدویة االستثماري ٤

 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غیرھا ٢٥االحذیة الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      
٢١٤٩٦٥مع العالمة رقم 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٦٨ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مجموعة توداى لالستیراد والتصدیر وتصنیع  -عبد الرحمن محمود محمد وشریكتھ 
 شركة توصیة بسیطة  -المالبس الجاھزة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -س عین شم -ش جسر السویس  ٢٢٠
 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 دون غیرھا ٢٥المالبس واالحذیة الوارده بالفئة   - ٢٥الفئة 
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 والنماذج الصناعیةجریدة العالمات التجاریة 

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٦٩ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

اى لالستیراد والتصدیر وتصنیع مجموعة تود -عبد الرحمن محمود محمد وشریكتھ  
 شركة توصیة بسیطة  -المالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -عین شمس  -ش جسر السویس  ٢٢٠
 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٢٥جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عأو إعادة الطبالتعدیل أو النشر  منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٧٠ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مجموعة توداى لالستیراد والتصدیر وتصنیع  -عبد الرحمن محمود محمد وشریكتھ  
 شركة توصیة بسیطة  -المالبس الجاھزة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -عین شمس  -ش جسر السویس  ٢٢٠
 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٢٥جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٧٢ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :التسجیل إسم طالب

 

مجموعة توداى لالستیراد والتصدیر وتصنیع  -عبد الرحمن محمود محمد وشریكتھ  
 بسیطة  شركة توصیة -المالبس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاھرة -عین شمس  -ش جسر السویس  ٢٢٠
 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٢٥جمیع المنتجات الواردة بالفئة  - ٢٥الفئة 
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 جریدة العالمات التجاریة والنماذج الصناعیة

 عالتعدیل أو النشر أو إعادة الطب منھ بالنقل أو النسخ أو ءال یجوز التعامل مع ھذا الملف أو أي جز - ٩٤٣عدد 

 
 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنھا طلب رقم 
 

    ٠٣٦٤٦٧٣ 
 خ :ــــــــــــــــــبتاری

 

٢٩/٠١/٢٠١٨ 
 :یلالتسج إسم طالب

 

 -محمود محمد عبد الرحمن وشریكھ  -شركة المروة للمنسوجات والمالبس الجاھزة 
 شركة تضامن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بجوار بافاریا -المنطقة الصناعیة  -ش جسر السویس  ٥٤
 ٢٥ : المةــــــات العـــفئ

 

 ٢٥جمیع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - ٢٥الفئة 
 


